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Lyžování na dusíku a veřejná chemie aneb kde ty loňské sněhy jsou…

přidávat očka (nukleační centra). V úvahu přichází např.
jodid stříbrný (to by ale bylo velmi drahé), kaolin (ten zase
špatně klouže), různé detergenty atd. Dnes je komerčně
používaným aditivem lyofilizovaný protein Snomax (firma
Annecy) a vyvíjí se další na bázi substituovaných trisiloxanů. Technický sníh díky vyšší hustotě vyžaduje větší
množství tepla na roztátí a ve srovnání s přírodním sněhem
tak vydrží delší dobu.
Pokud teplota okolního vzduchu stoupne na 0 °C
a výše, potom se k přípravě lokálního mrazu použije kapalný dusík (normální bod varu dusíku je –195,8 °C). Ten
se společně s vodou tlakově rozprašuje tryskami sněhových děl, přičemž sníh se vytvoří do minuty (pokud je
teplota okolního vzduchu cca 20 °C). Takto vyrobený sníh
vydrží v létě i celý den. Důvodem je zřejmě fakt, že mikrokrystalky ledu jsou velmi dobře upěchované. Vůči slunečnímu záření mají velkou odrazivost a malou absorpční
schopnost, a proto tají velmi pomalu. Sníh vyrobený za
použití kapalného dusíku je drahý, a proto přichází
v úvahu jen pro závody a nikoliv pro masový sport. Již
jenom zásobník s kapalným dusíkem má rozměry vagónu,
protože zhruba platí, že na výrobu jedné tuny sněhu je
potřeba jedna tuna kapalného dusíku. Tato technologie
byla použita právě na zasněžení běžeckého okruhu okolo
Průmyslového paláce.
Další varianta přípravy technického sněhu vyžaduje
dosažení velmi nízkého tlaku ve výrobní jednotce. Tato
technologie nově nachází uplatnění ve známých střediscích zimních sportů v Zermattu (Švýcarsko) či Pitztalu
(Rakousko). Matterhornský lyžařský ráj v Zermattu je
jediný v resortu Alp, který je provozován celé léto, a tak
zde trénují lyžařské týmy mnoha zemí. Nicméně
v souvislosti s ústupem ledovce nastal problém v komfortu
využívání místní sjezdové trati – na podzim hranice sněhu
končí asi 500 metrů nad nástupní stanicí lanovky a nutí tak
lyžaře poslední část sjezdovky zvládnout „pěšky“. Pro
příští sezónu by však již toto nepohodlí mělo být minulostí. Bylo využita technologie izraelské firmy IDE, která zde
instalovala malou továrnu na sníh. Jedná se o lokální velkokapacitní výrobnu umělého sněhu, kdy vodě přeměňované
na sníh odebírá teplo ta část vody, která se vypařuje. Systém, do kterého vstupuje voda (typicky o teplotě 2–6 °C), se
evakuuje na tlak menší než je tlak nasycených par vody
(při teplotě 5 °C je to 870 Pa). Za těchto podmínek část
vody přejde do parní fáze a teplo potřebné na její vypaření
se odebírá zbylému podílu vody. Tím dojde ke snížení
teploty vody pod 0 °C a přeměně z kapalné fáze do tuhé.
Směs kapalné vody a „sněhu“ (tuhé fáze) se vede do separátoru, kde se oddělí sníh a voda se vrací do části zařízení
sníh produkující. Vyrobený sníh je pak jakýsi „jarní firn“
s částicemi o velikosti 0,5–1 mm a hustotě 500–600 kg m−3 .
Pro srovnání – hustota přírodního nového sněhu se pohybuje nejčastěji okolo 80 kg m−3. Typická spotřeba elektric-

Náš dlouholetý přítel a bývalý kolega-redaktor František Švec z univerzity v Berkeley nás upozornil na článek,
který vyšel v Lidových novinách 30. prosince 2008 s tím,
abychom uvažovali o zařazení do rubriky Aprílový klub:
„Lyžování musí jít za lidmi, hájí pořádání závodů ve
městech jejich organizátoři. Jeden takový podnik série
Tour de Ski včera zažilo i pražské Výstaviště. Byl to bizarní pohled: vedle vyhořelého křídla Průmyslového paláce
se proháněli lyžaři na umělém sněhu z kapalného dusíku,
jehož výroba stála zhruba dva miliony korun. Většina
z nich na městské závody nadává právě kvůli nekvalitnímu
„sněhu“, ale co mají dělat? Bafuňáři to prostě vidí jinak.“
Adam Nenadál
Zaujalo nás to. Jednak proto, že jsme rekreační běžkaři a potom je třeba věci uvést na pravou míru. Nelze přece
akceptovat zkreslený výklad chemie veřejnosti i na elementární úrovni. Samozřejmě, že lyžujeme na zmrzlé
vodě, ať vyrobené přírodou nebo za přispění technologií,
a ne na zmrzlém dusíku. To snad ví i pan redaktor Nenadál, i když se vyjadřuje poněkud nepřesně a zjednodušeně.
Nicméně část laické veřejnosti mohl svým článkem zmást
a chemici jen zakroutili hlavou…. Jak to tedy s principem
výroby „umělého“ sněhu je ?
Celá záležitost teoreticky mohla být velmi aktuální
v případě teplého počasí na mistrovství světa v klasickém
lyžování v Liberci. Tak jsme začali shánět informace. Víme, že tento článek vyjde až po mistrovství, ale na zajímavosti technické informace to snad neubere. Popovídali
jsme si na toto téma s několika kolegy a obrátili se na našeho někdejšího reprezentanta v běžeckém lyžování Stanislava Henycha a dalšího lyžařského experta Ing. Romana
Kumpošta. Výsledek Vám předkládáme:
Přírodní sníh
Sněhové vločky přírodního sněhu jsou velmi nadýchané a porézní, protože hexagonální ledové krystalky
jsou vyplněné materiálem pouze ve třech dvojčetných
osách a jejich bezprostředním okolí. To proto, že krystalizační rychlost ve vyšších hladinách atmosféry převyšuje
rychlost přísunu stavebního materiálu. Je zajímavé, že
hexagonální sníh poprvé popsal v roce 1611 Johann
Kepler ve spisku Strena seu de nive sexangula (Novoroční
dárek čili o hexagonálním sněhu).
Technický sníh
Obvyklý způsob jak se vyrábí sníh na sjezdovkách je,
že se tlakově rozprašuje užitková voda jemnými tryskami
sněhových děl do mrazivého vzduchu a než dopadne na
zem tak zmrzne ve formě mikrokrystalků ledu. Potřebná
teplota okolního vzduchu musí být minimálně minus 6 °C
a níže, aby přechlazená kapalina spontánně nukleovala. Při
tom také záleží na relativní vlhkosti vzduchu. V případě,
že teplota stoupne na −5 °C, je třeba k rozprašované vodě
329
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ké energie zařízení schopného produkovat až 960 tun sněhu denně je 0,379 MW. Tímto způsobem je pak možno
vyrábět sníh i při venkovních teplotách okolo 30 °C a zalyžovat si tak mohou i v arabských emirátech. Samozřejmě
zde ale ještě výrazněji stoupnou výrobní náklady, neboť
vodu vstupující do zařízení je nutno chladit na oněch
„optimálních“ 2–6 °C, na které je nastaven výrobní cyklus
sněhu.

Co říci závěrem? Technologie výroby umělého sněhu
jsou energeticky náročné a tudíž drahé. Ovšem lidé se
chtějí bavit, ať to stojí co to stojí. Globální oteplování dělá
ze sněhu významný a výnosný byznys, ale to zde nebudeme rozebírat. Fyzikální resp. fyzikálně chemické principy
přípravy umělého sněhu jsou bezesporu zajímavé a ať již
další vývoj přinese technologie zdokonalené nebo nové,
čeští chemici by o tom měli být alespoň minimálně informováni. A laická veřejnost nematena.
Bohumil Kratochvíl a Pavel Chuchvalec
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NEW MOLECULAR SYSTEMS FOR ADVANCED ENVIRONMENT-FRIENDLY
APPLICATIONS BENEFICIAL FOR HUMAN HEALTH
JIŘÍ BAREKa, ALEŠ DANHELa, ANETA
KADLČÍKOVÁb , ZUZANA KOTKOVÁc,
TOMÁŠ OBŠILd, and JAN ŠILHÁNd

recoverable resources of raw materials and energy on the
other hand. Specific complex tasks in this area are aimed
at sustainability. The most important challenges are: (a)
design and elaboration of non-waste technologies and
complex processes that secure total recycling of wastes
and by-products, (b) design and development of new
“intelligent” (stimuli-responsive) materials that can simultaneously fulfill several functions and meet conditions for
minimization and enhanced efficiency of technical devices
and consumer goods, (c) implementation of new means for
treatment of serious civilization diseases (efficient sideeffects-free drugs and other medical materials) and means
for alleviating consequences of natural and human-caused
catastrophes and for prevention and suppression of epidemics and (d) satisfaction of basic human needs for nourishment, health care and hygiene. The above mentioned
research plan “New molecular systems for advanced environment-friendly applications beneficial for human health”
is focused on the first two areas, but it concerns and partially implements all the above items. It is a multidisciplinary, however compact project of closely related research
activities, which form a logical sequence of steps of any
purposeful chemical research: (a) elaboration of environment-friendly methods for preparation of new compounds
and molecular systems for advanced applications and technologies beneficial for human health and life, (b) design,
development and optimization of methods for their analysis and characterization and (c) study of the structure, dynamics and function of molecular systems. The following
examples can demonstrate these approaches and their results. The full versions of presentations in MS PowerPoint
are available on web pages quoted in references.

Charles University in Prague, Faculty of Science, Albertov 6, 128 43 Prague 2, a Department of Analytical Chemistry, b Department of Organic Chemistry, c Department of
Inorganic Chemistry, d Department of Physical and Macromolecular Chemistry
barek@natur.cuni.cz
Received 19.12.08, accepted 16.2.09.

Keywords: Estron, Fluorene Based Copolymers, Amalgam
Electrodes, Quanidine derivatives, Thermal Effects in
Electrophoresis, New Bipyridine N,N´-Dioxides, MRI
Contrast Agents, Chiral Stationary Phases, Fluorinated
Cyclodextrins, Forkhead Transcription Factor Foxo4,
Phosphinoferrocene Amides

1. Introduction
On October 23, 2008, a conference of PhD students
of chemistry departments of Faculty of science of Charles
University in Prague took place. It was focused on the
participation of PhD students in the research program
“New molecular systems for advanced environmentfriendly applications beneficial for human health” (funded
by the Ministry of Education, Youth and Sports of the
Czech Republic, project MSM 0021620857) and it was
organized in cooperation with the Division of Analytical
Chemistry of the Czech Chemical Society. High quality of
contributions presented in English language, friendly atmosphere and usefulness of this conference as a suitable
model for similar conferences promoting the participation
of young generation on activities of Czech Chemical Society prompted us to prepare this paper summarizing the
results of participants in this interesting and promising
field.

3. Overview of the Results
The following selection of presented results of PhD
students are based on abstracts of those presentations.
Individual paragraphs and their titles correspond to individual presentations available on web pages of our journal.
The great variety of addressed problems within this project
is reflected in great variety of the following paragraphs.
We are fully aware that this is rather unusual paper but we
are convinced it can be useful as a model for future activities of young members of the Czech Chemical Society.

2. The Aim of the Project

3.1. New Formal Total Synthesis of Estrone

The contemporary world trends in chemical research
emphasize chemical aspects of the sound development of
human society and the environment. The natural limits for
successful development are stability of the ecosystem on
one hand and the exhausting of both unrecoverable and

Efficient total synthesis of natural compounds is one
of the goals of organic synthesis. One of the aims of the
above mentioned project is development of a new synthesis of ent-derivatives of steroids based on transition metal
reactions. This approach was used for preparation of de331
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achieved by replacing alkyl side chains with aryl ones or
introduction of anthracene units into the main chain. All
the polymer samples are soluble and procesable materials
with strong fluorescence in blue to cyan blue region.

rivatives of 16-ketoestrone based on the repetitive cyclization of α,ω-dienes with Cp2ZrBu2, followed by reactions
with allylhalogenides. A similar principle was used also
for formal total syntesis of estrone. However, because of
synthetic problems in certain steps, it was necessary to
modify this approach by using other reactions. The new
startegy desribed in the contribution of Robert Betik and
Martin Kotora1 is based on cyclization of diene 1 with
Cp 2ZrBu 2 followed by CuCl-catalyzed reaction with
2-bromobuta-2,3-diene leading to one step formation of
enyne 2. Crucial step, in which C and D steroid ring is
formed, is Co2(CO)8-mediated Pauson-Khand reaction of
enyne 2, which yields almost quantitatively 16-keto-17-methyl estratetraene derivative 3. Finally, the reduction
of the keto group gave known intermediate 4 that can be
converted into estrone in 2 steps. The overall synthesis of
intermediate 4 was accomplished in 7 steps from commercially available material.

3.3. Voltammetric and Amperometric Determination
of Selected Agrochemicals on Amalgam
Electrodes
The environmentally-friendly working electrodes
based on silver solid amalgam can successfully substitute
hanging mercury drop electrode (HMDE). The wide potential window comparable with HMDE, practically nontoxic electrode material, good mechanical stability, simple
handling and regeneration are main advantages of silver
solid amalgam electrodes (AgSAEs). The AgSAE can be
used both in voltammetric batch methods and in flow systems for amperometric detection (HPLC, FIA or CZE).
Daňhel et al.5 designed, constructed and employed AgSAE
for a thin-layer flow cell and wall-jet detector for HPLC.
This newly designed HPLC-ED system was used for the
determination of 2-nitrophenol, 4-nitrophenol, 2,4-nitrophenol, 2-methoxy-5-nitrophenol (or more precisely their
sodium salts) contained in mixture in the world-wide applied plant growth regulators (for example Atonic, Chaperone, N-fenol MIX). The optimal conditions of the separation by RP-HPLC at a column Nova-Pack C18 (150 × 3.9
mm) and of the detection by the flow cell based on AgSAE
working electrode were found [mobile phase: 0.05M phosphate buffer pH 6.0 in mixture with methanol (7:3, v/v),
flow rate 1.3 mL min−1, respective 1.0 mL min−1 (using
wall-jet detector) and working electrode potential −1.0 V
vs. Ag/AgCl (resp. −1.5 V)]. Under these conditions, the
above given nitrophenols can be separated in 10 min and
determined in concentration range 5–2500 µmol L−1. Wide
negative potential range, simple preparation and easy electrochemical pretreatment are main advantages of AgSAE.
Relatively low limits of detection of reducible organic
compounds as well as its low price are to be mentioned as
well.
The silver solid amalgam paste electrode (AgSA-PE)
is similar to carbon paste electrode with the advantage of
wider negative potential window and possibility to renew
the electrode surface which solves the problem in the case
of passivation of electrode surface. The pastes can be
made from fine powder of the silver solid amalgam mixed
with a suitable organic pasting liquid. These pastes can be
stuffed into a Teflon body of the electrode and there is
a possibility to easily renew the electrode surface by pushing the paste out and wiping off the surface of the paste. In
combination with an electrochemical pretreatment of the
electrode, it provides a good stability and reproducibility
of voltammetric signals. Various types of silver amalgams
with various pasting liquids were successfully tested and
applied for the determination of trace amounts of 4-nitrophenol as a model electrochemically reducible environmental pollutant5.
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3.2. Fluorene Based Copolymers with Electron
Transporting Moieties and Enhanced Stability
This contribution2 was devoted to fluorene based
polymers and copolymers, which represent promising
group of blue emitting materials, due to their high fluorescence efficiency, comparatively high chemical stability of
polymer backbone, facile functionalization of fluorene at
C-9 position and high quantum yields also in the solid
state. Nevertheless, fluorene based polymers and copolymers have some disadvantages. They suffer from undesired red shifted emission, which is caused by formation of
keto deffects and/or excimer formation. This disadvantage could be overcome by two strategies. a) by using
9,9-diaryl substituted fluorenes, b) by copolymerization
with stabilizing co-monomers. One of the monomers with
stabilizing effect is anthracene3. Oxadiazole as an electron
transporting group is also electron withdrawing and should
decrease LUMO level and increase HOMO level of the
polymer4. Polyfluorene was found to have LUMO and
HOMO level 2.12 eV and 5.8 eV, respectively. Value for
electron injection (2.12 eV) is comparatively distant from
the value of applicable cathodes. Incorporation of electron
withdrawing group will shift both the energy levels but
practically do not affect the energy gap and thus the blue
emitting properties are preserved. Bondarev et al.2 synthesized and characterized series of fluorene based copolymers. Enhanced thermal stability of materials was
332
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high speed of analysis is usually required for routine applications the applied electric field is high (high voltage and
a short length of the capillary) and therefore the temperature increase can be significant (even several tens of °C).
Hruška and Gaš7 derived a set of fitting functions for experimental plots of conductivity vs. voltage, current or
power for characterization of actual cooling efficiency of
a given instrument. This provides numerical information
about the efficiency of cooling and the conductivity of an
electrolyte (BGE) free of Joule heating. These data are
input parameters for electrophoretic simulations of thermal
effects in a modified version program Simul 5, which has
been developed in Gaš laboratory. It is a numerical simulator of electrophoretic processes based on a set of continuity equations for each constituent in the system. Such
modification enables dynamic simulation of two or more
differently cooled parts of the capillary and it visualizes
changes in the temperature profile and concentration profiles. Program also calculates actual electric current and
the profile of the intensity of the electric field.

3.4. Novel Materials for Second Harmonic
Generation
Systematic search for new materials exhibiting nonlinear optical properties (e.g. second harmonic generation,
SHG) and desirable chemical and physical properties is an
important research goal in non-linear optics. These materials serve as optical elements in devices for optical signal
processing, optical communication and data processing
and storage. Very promising is the group of salts of polarizable organic cations with delocalized π-electrones.
Fridrichová et al.6 paid attention to materials in which the
cationic part, mainly responsible for the non-linear optical
properties of the material, is a guanidine derivative (scale
of derivatives from guanylurea to substituted phenylbiguanides), connected with the anionic part by hydrogen bonds.
To be capable of non-linear optical properties, the crystal
structure of the material must be assembled noncentrosymmetrically. The anionic part can be inorganic or
organic. Generally, the inorganic anion can notably contribute to favorable chemical, mechanical and thermal
properties and the organic anion, if chiral, can even prevent the centrosymmetric structure assembly at all. The
authors prepared 18 new guanidine derivative salts and
characterized them (if possible, also X-Ray structures were
determined); the SHG efficiency was measured by the
Kurtz and Perry powder method. Four of compounds prepared exhibited high efficiency of SHG. One of these four
promising materials proved, due to its easy crystallization
and its chemical and physical stability, as suitable for further testing for potential applications. Full assignment of
vibrational spectra of this interesting material (employing
quantum-chemical computational methods) and more detailed study of SHG efficiency of powderized samples
with different particle size (phase matching) were performed. The systematic „scanning“ of groups of novel
materials with detailed study focused on interesting ones is
an effective method of this branch of materials research.

3.6. New Bipyridine N,N´-Dioxides as a Catalyst
in Allylation of Aldehydes
Bipyridine N,N´-dioxides serve as very useful catalysts in enantioselective allylations of substituted aromatic
aldehydes8. Kadlčíková a Kotora9 developped a short and
attractive route for the preparation of new unsymmetric
bipyridine N,N´-dioxides starting from 1,7-octadiyne. The
bipyridne framework built-up is based on ”one-pot” cocyclotrimerization of a tetrayne with benzonitrile and
chiral tetrahydrofurancarbonitrile catalyzed by CpCo(CO)2
under microwave irradiation10,11. The obtained bipyridine
was oxidized with m-CPBA affording two diastereomeric
bipyridine N,N´-dioxides that were readily separated by
a simple column chromatography on alumina. These new
chiral bipyridine N,N´-dioxides appeared to be very efficient catalyst (1 mol.%) in enantioselective allylation of
variously substituted benzaldehydes. Ee´s of the obtained
homoallylalcohols were up to 96 %.

3.5. Thermal Effects in Electrophoresis
All electrophoretic techniques are driven by electric
field that inevitably generates Joule heating, which causes
an increase of temperature in a capillary. A magnitude of
the temperature increase is a result of amount of generated
heat, which is driven by applied power, and efficiency of
the cooling. In practice CE instruments always have a certain part of the capillary, which is out of the cooled space
(10−60 % of length). It implies that axial distribution of
temperature along capillary is heterogeneous, which can
complicate evaluation of experimental data by creation of
one or more disturbing effects (e.g. oscillations of concentrations or current instability in time). The change of the
temperature has a strong influence on electric conductivity
of a solution (increase around 1.5−2.5 % per 1 °C) therefore it is a key quantity for examination of temperature
changes and the efficiency of the cooling system. Since
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3.7. Magnetic Resonance Imagining Contrast
Agents Based on Cyclodextrins

perchem. The Y(III), resp. La(III) complexes of the conjugates were characterized by MS, and Eu(III) complexes by
NMR spectroscopy and luminescence measurements. Relaxometric properties were tested on Gd(III) complexes. It
was confirmed that the parameters τM and τR are in optimal
ranges which results in unexpectedly high relaxivity and,
therefore, a high efficiency of these compounds as potential CAs. The presence of several efficiently relaxing Gd
(III) centers within one molecule of a moderate size leads
also to a high relaxivity confined to a small molecular
space (high density of relaxivity). This is useful especially
in the field of cell imaging. In spite of the high charge of
the complexes, these agents are not cytotoxic and are easily internalized in cells.

Over the last two decades, magnetic resonance imaging (MRI) has grown into one of the most useful diagnostic method in medicine. The quality of the images is increased by using of contrast agents (CA) which are based
on Gd(III) complexes of polydentate ligands. As the efficiency of clinically used CA, expressed by its relaxivity, is
very low, there is a continuous interest in the development
of more efficient contrast agents. The relaxivity of CA is
governed by several parameters, mainly residence time of
water molecule coordinated to Gd(III) ion (τM), and rotational correlation time of the molecule (τR). Kotková, Kotek and Herman12 have paid attention to the design of complexes allowing a simultaneous optimization of both these
parameters. Optimal τM was guaranteed by using of macrocyclic ligand with one phosphorus acid pendant arm,
1,4,7,10-tetraazacyclododecane-4,7,10-triacetic-1-{methyl
[(4-aminophenyl)-methyl]phosphinic acid}) and optimal τR
by conjugation of the 6 (7 or 8) ligand molecules to a rigid
per-6-amino-α (β or γ)-cyclodextrin core through
a thiourea bridge. These conjugates were characterised by
size exclusion HPLC and 1H and 31P NMR spectroscopy.
Structures of the conjugates were estimated by means of
NMR spectroscopy and molecular modelling in Hy-

3.8. Cyclodextrin- and Cellulose-based Chiral
Stationary Phases for Enantioseparation
of Substituted Binaphthyls
Loukotková et al.13 studied retention and enantioseparation behavior of 2,2´-disubstituted or 3,2,2´-trisubstituted
1,1´-binaphthyls and 8,3´-disubstituted 1,2´-binaphthyls
(10 analytes in total) on two types of chiral stationary
phases (CSP): (i) CSPs based on β-cyclodextrin (β-CD)
and hydroxypropylether-β-cyclodextrin (HP-β-CD), and
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(ii) tris(3,5-dimethylphenylcarbamate) cellulose-based
CSP. The effects of the mobile phase composition in normal- (NP) and reversed-phase (RP) separation modes were
investigated.
The NP mobile phases contained n-hexane and propane-2-ol at various volume ratios on both studied types
of CSPs. Reversed-phase separation mode was created by
mixing of methanol (MeOH) and water or 0.5% triethylamine acetate buffer (TEAA), pH 3.0 and 6.0, on CDbased CSPs. On cellulose-based CSP the RP mobile
phases were composed of acetonitrile (ACN) and water or
20 mM phosphate buffer of pH 3.0 or 6.0. The RP separation mode has been found more suitable for enantioresolution of the majority of analytes. (No enantioseparation was
observed on CD CSP while NP was employed). With the
respect to the enantioseparation, better results (better peak
symmetry, higher resolution values) were obtained on the
HP-β-CD CSP with MeOH/water mobile phases containing lower portion of the organic modifier (10–40 % of
MeOH). Three analytes were partially enantioseparated in
MeOH/water 30/70 (v/v) mobile phase on CD CSPs. On
tris(3,5-dimethylphenylcarbamate) cellulose-based CSP,
lower content of acetonitrile (40 vol. %) in the ACN/water
mobile phase provided sufficient retention of the
binaphthyl derivatives to enable enantioseparation of the
majority of these analytes with resolution values higher
than 1.2. Application of phosphate buffer instead of water
also influenced the retention and slightly chiral separation.
The best enantioseparation of the bulk of analytes (7 from
total number of 10) was observed in the mobile phase
composed of ACN/20 mM phosphate buffer, pH 3.0, 40/60
(v/v).
Cellulose-based CSPs are in comparison with cyclodextrin-based ones much more convenient for enantioseparation of the set of studied analytes either in normal-, or in
reversed-phase separation mode. Even semi-preparative
separation mode could be employed on the cellulose-based
CSP. Cyclodextrin-based columns could be useful for
separations of mixtures of binaphthyls formed during the
process of synthesis in reaction mixture.

These two motifs border the DBD, raising the possibility
that the 14-3-3 proteins could participate in the disruption
of FOXO binding to DNA. Such 14-3-3 protein-dependent
inhibition of DNA binding has been suggested for DAF-16
(C. elegans FOXO homologue) and FOXO4 (ref.16). However, the exact mechanism of this 14-3-3-dependent inhibition of DNA binding is still unclear. Since the second
AKT/PKB motif is embedded in the C-terminal part of
forkhead DBD the 14-3-3 protein could interfere with the
binding of this region to the DNA, mask other parts of
FOXO DNA-binding interface or change the conformation
of forkhead domain core. To better understand the mechanism of 14-3-3-dependent regulation of FOXO function,
Šilhán et al 14 investigated which regions of forkhead DBD
of FOXO4 transcription factor, apart from the C-terminal
phosphorylated motif, physically interact with 14-3-3 protein. Four single cysteine-containing mutants of FOXO4
(human FOXO4, sequence 11-213) suitable for sitespecific labeling of DBD with thiol-reactive fluorescence
dye 1,5-IAEDANS were prepared. To map the interaction
between the 14-3-3 protein and FOXO4-DBD, the timeresolved fluorescence intensity and anisotropy decay
measurements of all four AEDANS-labeled Cys mutants
of FOXO4 have been performed. It has been found that the
mean lifetime τ of all phosphorylated FOXO4 mutants
significantly increases upon binding of the 14-3-3 protein.
The authors suggest that the observed increase in τ is
a binding-induced decrease of polarity around the AEDANS moieties. The effects of 14-3-3 binding on segmental dynamics of the AEDANS-labeled FOXO4 mutants
was also examined and it was found that 14-3-3 binding to
any of the FOXO4 changes mode of AEDANS motion.
Fluorescence anisotropy experiments strongly indicate that
interaction of FOXO4 with 14-3-3 causes restriction of the
AEDANS motion at all tested locations. The effects are
likely caused by combination of the sterical hindrance and
the binding-induced decrease of the protein segmental
mobility. In conclusion, presented data indicate that 14-3-3
protein masks the DNA-binding interface of FOXO4
DBD.

3.9. 14-3-3 Protein Masks the DNA Binding
Interface of Forkhead Transcription
Factor Foxo4

This work was financially supported by the Czech
Ministry of Education, Youth and Sports (projects MSM
0021620857 and LC 06035).

This topic was investigated by Šílhán and coworkers14. The forkhead family of transcription factors
shares a highly conserved 100-amino-acid large DNA
binding (DBD) Forkhead box domain. These proteins display large functional diversity and play a wide range of
roles in a number of physiological and pathological processes. Among the forkhead family, the FOXO class consists of four members that play a central role in cell-cycle
control, differentiation, metabolism control, stress response and apoptosis15. Transcriptional activity of FOXO
proteins is regulated through insulin-PI3K-AKT/PKB signaling pathway. The AKT/PKB-dependent phosphorylation of FOXO proteins generates two 14-3-3 binding sites.
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Ze života chemických společností
Volby do Hlavního výboru České společnosti
chemické a revizní komise na období listopad
2009 − listopad 2013

Prosincové setkání s dlouholetými členy naší
Společnosti
Předsednictvo ČSCH se v loňském roce rozhodlo
zavést tradiční setkávání s dlouholetými členy ČSCH. Byli
pozváni členové narození v letech 1918−1923, mimopražští členové byli zváni prostřednictvím místních poboček. V závěru loňského roku zorganizovalo předsednictvo
setkání se seniory z Prahy a okolí. Z pozvaných 25 členů
jsme měli to potěšení přivítat čtyři, jmenovitě, RNDr. Věru
Blumovou, (nar. 29.4.1918), Ing. Viktora Mansfelda, CSc.,
(nar. 4.2.1918), Miroslava Zahradníka, (nar. 18.8.1921),
PhMr. RNDr. Ladislava Novotného, DrSc. (nar.
26.12.1922).

Vážení, členky a členové,
volební komise se na Vás obrací s výzvou o podání návrhů
na kandidáty pro volby Hlavního výboru Společnosti
a revizní komise. Zvoleno bude 16 členů HV, 4 náhradníci
a tři členové revizní skupiny. Návrh na jednoho a/nebo
více kandidátů může podat fyzická osoba, odborná skupina
a/nebo regionální pobočka ČSCH. Kandidátka a/nebo kandidát musí být členem ČSCH a občanem České republiky.
Návrhy je možné poslat buď elektronicky na e-mail:
chem.spol@csvts.cz (předmět Volby 2009) nebo poštou na
adresu: Sekretariát České společnosti chemické, volební
komise, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1.
Časový harmonogram voleb je:
Zaslání návrhů na kandidáty do HV a členy kontrolní skupiny. Termín poslání návrhů: 25.4.2009.
Vyžádání souhlasu navržených kandidátů a jejich stručné
CV. Termín: 30.4.2009.
Uvedení navržených kandidátů na internetových stránkách
www.csch.cz a schválení doby pro provedení voleb HV
na jarním zasedání 21.5.2009. Volební lístek pro korespondenční hlasování bude otištěn v Chemických listech
č.7/2009, v elektronické formě bude k dispozici na webových stránkách ČSCH.
Čas pro provedení volby (elektronicky/korespondenčně): 1.6. až 28.8.2009.
Oznámení výsledků voleb na internetových stránkách
ČSCH. Termín: 1.9.2009.
Svolání schůze nového HV a volba předsedy/předsedkyně
a členů předsednictva ČSCH. Termín: září nebo říjen
2009.

Foto: zleva V. Mansfeld, L. Novotný, M. Zahradník, V. Blumová

Od vedení Společnosti dostali drobný dárek a potom
pobesedovali s prof. Ulrichovou, prof. Kratochvílem
a RNDr. Pokornou o minulosti i současnosti. Uznale se
vyjádřili o současných aktivitách Společnosti a zodpověděli zvídavé dotazy nás mladších, jak se udržet v kondici
i v tak vysokém věku. Samozřejmě univerzální recept neexistuje, Dr. Novotný užívá pravidelně lecithin, zatímco
Ing. Mansfeld (mimochodem někdejší učitel prof. Zahradníka) si celý život dopřává kachnu s knedlíkem a zelím.
Bylo to příjemné a pro nás v mnoha směrech inspirující
setkání; přítomným byla nabídnuta možnost publikovat
vzpomínky na chemii doby jejich mládí v Bulletinu. Vedení Společnosti hodlá pokračovat v těchto besedách, které
jsou vzájemně obohacující, a nabízí na nich účast kterémukoliv zájemci z řad členů Společnosti. Bližší informace
o termínech u RNDr. Pokorné na sekretariátě.
Bohumil Kratochvíl a Jitka Ulrichová

Předem Vám děkujeme jak za Vaše návrhy, tak i vlastní
hlasování. Na nás všech závisí, jaké bude příští vedení
ČSCH, jeho kontinuita a snaha o další úspěšné období
rozvoje a růstu.
Při elektronickém hlasování adresujte svoji volbu na
e-mail chem.spol@csvts.cz s předmětem: Volby 2009
a s připojeným souborem „volební lístek“.
Při korespondenční formě volební lístek zašlete na adresu:
Sekretariát České společnosti chemické, volební komise,
Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1.

Jak jsem studoval chemii v první republice

V Praze 1.3.2009

Úvod
Výměna generací vždy přináší změny ve společnosti
i v soukromí. Jsou-li pak tyto změny potenciovány válkou,

Volební komise
(Helena Pokorná, Milan Potáček, Vilím Šimánek)
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germanizací a bolševismem na jedné straně a nehorázným
pokrokem techniky na straně druhé, nemůžeme se divit, že
lidé a zvláště mladí, se chovají jinak než naše generace
před osmdesáti lety. Prostě byly jiné priority pro potěšení
a potřeby. Nechci mentorovat. Nás spíše ovlivňoval jemný
romantismus na rozdíl od dnešního oblíbeného pragmatismu. Morálka byla ve své podstatě jiná. Musím to říci proto, aby mne laskavý čtenář pochopil a nepokládal za snílka. Možná také, že na mých vzpomínkách zaúřadovala
cenzura času.

Zápis a finance
Nastal den D a šel jsem k zápisu. Dokládalo se maturitní vysvědčení, křestní list a potvrzení o státním občanství. Ovšem se ještě muselo zaplatit zápisné (školné). Ti,
kteří chtěli získat úlevy při školném a dalších taxách, museli mít potvrzení z finančního úřadu o majetkových poměrech. Kde byla hranice, vyjádřena číselně, mezi vrstvou
chudou, střední a bohatou již nevím, ale pokusím se o názorné příklady pro orientaci. Studování za mé éry nebylo
právě levné, nicméně některé sociální úpravy umožnily
studovat i členům chudých rodin.
Plné zápisné bylo 400 Kč. Jeden kolega a přítel, jehož
tatínek byl domkář v Tučapech, byl zcela osvobozen od
všech plateb. Já, můj otec byl středoškolský profesor, jsem
platil polovic a druhý kolega z rodiny stavebního podnikatele hradil všechny taxy plně. V následujících studijních
letech toto pravidlo platilo stejně, ale pro toho kdo neměl
požadovaný studijní prospěch, doložený indexem, neplatila žádná finanční úleva.

Rozhodnutí
Už je to dávno. Dne 18.6.1936 jsem se stal dospělým.
Tvrdil to alespoň dokument „Vysvědčení dospělosti“, který jsem slavnostně obdržel po úspěšné maturitě na reálce v
Táboře. Zřejmě se předpokládala dospělost duševní, neboť
podle tehdejších zákonů dospělost právní, plnoletost, nastávala až ve věku 21 let.
Bylo mi osmnáct a otec usoudil, že o svém osudu
musím rozhodnout sám. Romantickou představu, pěstovat
lesy vyzbrojen vědomostmi, puškou a psem, jsem zavrhl
již dříve. Ovšem na „vysokou“ jsem jít chtěl. „Vejška“
jsme tenkrát neříkali. Protože se mi již dříve podařilo vyrobit několik nekontrolovaných výbuchů a chemikáři na
škole dělat úspěšně při pokusech asistenta, bylo jasné, že
favoritem bude chemie. Bylo rozhodnuto. Kola osudu se
roztočila. Tatínek mi dal pět stovek, maminka pověsila
zlatý křížek na krk, zabalila sebou husí játra v sádle, vlepila pusu a já odjel do Prahy študovat.

Zkoušky
Další finanční zátěž byla zkušební taxa. Při každé
zkoušce se předalo examinátorovi potvrzení o složení 30ti
resp. 20ti Kčs. Třicet korun bylo za zkoušku velkou a dvacet za malou. Zkouška „velká“ zahrnovala organiku, anorganiku, fyziku, analytiku, fyzikální chemii a některé technologie. Zkoušky menšího rozsahu jako mineralogie, botanika a další byly „malé“. Mezi ně patřila i matematika, ač
byla kamenem úrazu a dělala se v průměru třikrát. Bylo to
velmi ohledné.
Vložné
A to nebylo vše. S těmi nutnými studijními výdaji
jsme my chemici na tom byli oproti druhým fakultám nejhůře. Platilo se vložné do laboratoří za spotřebované chemikálie a energii. Podle typu experimentů se pohybovalo
od 50ti do 100Kčs. V každém semestru jsme si odpracovali alespoň jeden turnus pokusů. Stálo to také hodně času
a děravých plášťů. Začalo to preparačkou, analytikou 1
a 2, fyzikou, fyzikální chemií a organikou. Ta poslední
byla odstrašující nejen pro svou obtížnost, ale i pro hromadu rozbitých aparatur, které se musely nahradit. Z uvedeného je vidět že, chemie nebyla právě levné studium. Říkali jsme o sobě, že jsme kvalifikovaní řemeslníci, medici
měli poslání a právníci zlaté doly.

Praha a škola
Mne, venkovského kluka, Praha fascinovala a pocit
byl ještě podporován naprostou svobodou vlastního rozhodování, které jsem dosud nepoznal. Dopravil jsem se do
Dejvic, kde se dnes pyšní řadou fakult ČVUT, tvořící technické město. Tenkráte, před 72 roky tam stály dvě osamělé
budovy a v pozadí dominoval Seminář a Masarykova,
kolej. Ta, která mne zajímala, měla nad portálem napsáno
„České vysoké učení technické v Praze, Vysoká škola
chemicko-technologického inženýrství“. Byla krásná, pevná a důstojná. Dnes je to budova A. Budova B byla určena
pro fakultu zemědělskou, lesnickou a ústav Kloknerův. Na
základní kámen klepali (nevím kdo), v roce 1925. Pak se
stavělo a zařizovalo a začátkem třicátých let se postupně
z bývalého pracoviště v Praze 2 ulice Trojanovy přestěhoval živý i mrtvý inventář, včetně Genia Loci, do nynějších
prostor. Já jsem budovu zastihl již v plném provozu.
Ještě stojí zato popsat okolí mé Alma Mater. Ulice
Zikova vypadala jako dnes. Byla tu rozestavěna kolej Benešova, později přejmenovaná na Sinkulovu. Ulice Technická byla jednosměrná, takřka periferní, na straně odvrácené od hlavního vchodu uzavřená plotem. Velké parcely
za ním byly určeny pro budoucí techniky. Zatím tam rostlo
křoví a mačkaly se různé boudy a sklady. Říkali jsme tomu
Pampy. Jednou za rok vše oživila Matějská pout.

Imatrikulace
Na dveřích přednáškové síně byla cedule, kde byl
uveden den a hodina imatrikulace. Bylo to tak trochu slavnostní, když nás důstojný pedagog vyvolával jménem,
abychom se jemu a kolegům představili a aby nám předal
index. V ročníku nás bylo 102 a z toho osm dívek. Prý
jsme byli ročník silný, vloni bylo posluchačů jen 70.
Z těch osmi slečen se v druhém ročníku objevilo šest
a studium dokončily tři. Jedna z nich byla má pozdější
žena. Válka nás rozmetala na všechny strany a po válce
nás šest kolegů pracovalo ve Výzkumném ústavu pro far-
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macii a biochemii v Praze (dva z ročníku předcházejícího),
ale kromě mne nežije již žádný.

době jsem v Praze nebyl a vydělával si peníze na kampani
v cukrovaru.

Bydlení
Bydleli jsme převážně v kolejích. Bydlelo se levněji
pro vlastní studium výhodněji a společensky veseleji. Studentských kolejí bylo dost, ale ne tak velké celky jako
dnes. Zřizovaly je různé instituce a nadace a stát. Příspěvek na částečnou úhradu bydlení se získal formou stipendií
na základě studijních výsledků nebo sociálního postavení.
Svou historickou minulost měla kolej Hlávkova, největší byla Masarykova a pro dívky byla určena Budeč.
Společně se nebydlelo a obě pohlaví byla rozdělena. Vzájemné návštěvy končily v devět a nad morálkou bděl vždy
vrátný, ne vždy s úspěchem.
Já se nastěhoval do Masarykovy koleje. Budova to
byla rozsáhlá a k dispozici jsme měli jedno až třílůžkové
pokoje, zařízené vším i úklidem. Nájemné se pohybovalo
dle situace od 150ti do 250ti Kčs. Panovala tam určitá
hierarchie. Nováčci, jako já, dostali „troják“ a na ajnclík“
měl nárok jen mazák.
K vybavení také patřila menza, ale za stravování se
platilo zvlášť. Kdo měl po obědě ještě hlad, šel si pro
„nášup“ a dostal dva knedlíky s omáčkou. Často to snědl
kamarád, který byl v platební neschopnosti. Oproti dnešku
jsme opravdu byli nenároční. O sobotách odpoledne se sál
proměnil v taneční parket a pražské maminky předváděly
své dcerušky budoucím inženýrům.
Na poslední tři měsíce letního semestru 1937 jsem
přesídlil na „Starou kolonku“. Byl to pojem. Kdo nežil
alespoň pár týdnů na Staré kolonce, nepoznal kouzlo študáckého života. Stála na Letenské pláni poblíže Špejcharu
v místech, kde v šedesátých letech vznikla točna pro tramvaje a autobusy. Nyní tam zeje jáma pro budoucí tunel
Blanka. Toto ubytovací zařízení mělo neopakovatelného
ducha epochy. Zpěvy žáků darebáků nebo Carmina Burana. Sestávala se ze čtyř jednopatrových traktů. Každý měl
šestnáct dvoulůžkových pokojů. Jeden obývaly ženy a tři
muži. Hygiena byla zabezpečena centrálně v každém pavilonu. Někdy tam přespávali kolegové „načerno“ ve spacácích odkázání na milosrdenství. Nájem obnášel 50Kčs.
Každý pokoj měl svá kamna a zájemci o teplo si uhlí museli koupit nebo sbírat klacky po pláni. Na dívčím pavilonu byl nápis „ZANECHTE VŠÍ NADĚJE“. Žilo se kolektivně a vesele, ale bez orgií a „paření“. Peněz bylo málo
a studium čekalo na dokončení.
Po prázdninách jsem se odstěhoval do právě dostavěné a otevřené koleje Benešovy. Stojí tam dodnes, ulice
Zikova proti rektorátu ČVUT, ale jmenuje se Sinkulova.
Říkali jsme jí Nová kolonka. V té době to byla nejmodernější kolej hotelového typu. Postaráno bylo o všechno, jen
ložní prádlo a úklid byl vlastní. Jakékoliv omezení chybělo
a pokoje obývali chlapci nebo dívky. Ovšem na toto bydlení se nedostávala žádná stipendia.
Žil jsem zde do listopadu 1939, než školy a koleje
zabrali Němci. Můj soused skončil v lágru, já měl štěstí,
přišel jsem jen o dokumenty a studentský majetek. V té

Strakovka
Ještě se musím zmínit o Strakově akademii. Říkali
jsme jí Strakovka a patřila všem studentům. Byla tam
menza, knihovna, čítárna, tělocvična a sídlo vysokoškolského sportu (VS). Na zahradě se na několika kurtech hrál
volejbal a basketbal. Má budoucí žena tu prožívala svá
studentská léta.
SPICH
Většina fakult měla svůj stavovský spolek. Měli jsme
jej tedy i my. Jmenoval se SPICH „Spolek posluchačů
inženýrství chemie“. Sídlil ve dvou místnostech na fakultě.
Nebyl samoúčelný, příspěvky byly minimální a členství se
vyplatilo. Posluchači byla vydána legitimace s fotografií a
po jejím předložení získával podstatné slevy na nejrůznější
společenské podniky, kulturní události a kina. Také to byl
průkaz do knihoven a. vůbec to, že jsme vysokoškolští
studenti. Náležitě jsme na to byli hrdí. Brzo po imatrikulaci se mi stala humorná příhoda. Z pivovaru u Sv. Tomáše
se po uzavření vyhrnula unavená společnost a usnula na
popelnicích na Klárově. Dva policajti nás k ránu nešetrně
probudili a legitimovali. Mému kolegovi a mně doporučili
„pánové jděte se raději učit“ a druhé tři sebrali a někam
odvedli. Takový byl náš kredit.
Další činností SPICHu bylo vydávání skript, informace o prázdninových odborných praxích a pomoc při shánění učebnic. Na vývěsce byla upozornění na studijní aktivity a možnost výdělečných kondic. Doučování žáků středních škol bývala častá řešení peněžních těžkostí. Každoročně byl také uspořádán reprezentační ples chemiků, finančně jej dotovali průmyslníci a instituce. Získal popularitu a velký zájem i ohlas. Sešli se na něm profesoři
i pražská elita.
Ve SPICHu se také utvářelo politické zrání. Strany
byly dvě, levice a pravice. Debat bylo hodně, emocí málo.
Určitě nás nerozdělovaly. Když jsem se stal členem spolku, voleným předsedou byl Otto Wichterle, řečený Vikov.
Ač syn továrníka, kandidoval za levici. Právě dokončil
školu a pracoval na doktorátu. Již tehdy vynikal temperamentem a chytrostí.
Profesoři a předměty
Přede mnou leží „Vysvědčení o druhé státní zkoušce“
ze dne 21.listopadu 1945. Přesně šest let studijního volna.
Je na něm devět podpisů slavných pedagogů a osobností,
kteří formovali naše intelektuální vědomí. Jako předseda
komise ho podepsal prof. Emil Votoček, světově uznávaný
badatel a lidský velikán. Nám přednášel organickou chemii. Znali jsme ho jako starého pána mírně nerudného.
Dělal, ale neudělal jsem u něj zkoušku. Podařilo se mi to,
až u jeho nástupce.
Organika
Kvalifikovaným nástupcem byl pan prof. Rudolf Lukeš. Byl to výborný pedagog s dokonalým přístupem ke
studentům. Zkoušel velice dotěrně a adept musel dopodrobna vysvětlit, proč a jak syntézy probíhají a to třeba
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i tři hodiny. Sám na něčem pracoval a nás nechal malovat.
Doplatil i se svými spolupracovníky na komunistickou
hydru. Za války jsem s ním jezdíval posázavským Pacifikem do Krhanic, odkud pocházel a kde odpočívá na hřbitově.

Matematika
Něco jiného to bylo s matematikou. Již při vyslovení
toho jména na nás padala hrůza. Rozdíl od středoškolského
pojetí byl propastný. Přednášel ji prof. Svoboda. Katedra
byla také detašována na Karlově náměstí vedle Černého
pivovaru ve třetím poschodí činžáku. Skládala se z takové
komorní posluchárny a kabinetu pana profesora. Výkladu
jsme často neporozuměli, asi to bylo v nás. Oficiální učebnice neexistovala a ke studijním pramenům se muselo do
knihovny. Jako pomůcka kolovala asi padesátka příkladů,
které se již při zkouškách vyskytly. Úspěch se slavil bohatýrsky.

Anorganika
První velkou zkoušku jsme dělali z anorganiky. Přednášel a zkoušel ji za asistence doc. Malachty pan prof.
O. Qadrát. Vyznačoval se strohou přísností a miloval fotografování. Já s ním měl nevídanou příhodu. Po zkoušce,
kterou jsem obstojně zvládl, přišla na řadu Mendělejevova
tabulka a já plaval. Podal mi index a lakonicky prohlásil:
za týden. Kolegové tvrdili, že bude všechno zkoušet znova
− chyba, byl jen Mendělejev a já dostal dvojku. Přece jen
byl pašák.

Závěr
Složením zkoušek z uvedených teoretických předmětů a laboratoří do konce pátého semestru, byl splněn požadavek uzavřít studium první státní zkouškou.
Do druhé státnice se zapisovaly předměty technologické. Všichni museli zapsat souhrnnou technologii anorganickou a organickou. Byla to látka mnohotvará a obsáhlá. Přednášel ji populární pedagog malé postavy a veselé
letory prof. Jar. Milbauer. Zavedl také kurzy technické
fotografie a to nejen po stránce výrobní, ale i umělecké,
s výhodou portrétování dívek.
Student si pak zvolil obor a směr studia a zapsal si
hlavní a doplňující předměty. Přednášela se Chemie kvasná, Cukrovarnictví, Silikáty, Paliva, Barvy, Výbušniny,
Hutnictví, Kovy, Tuky a Voda. Po složení předepsaných
zkoušek a obhájení diplomové práce z oboru, studia končila vydáním vysvědčení o druhé státní zkoušce.
Já jsem měl kromě technologií zapsanou kvasnou
chemii, (prof. Šatlava), potravinářství (doc. Vlček) a vodu
(prof. Bulíř).
Diplomová práce a některé technologické zkoušky mi
byly odpuštěny, protože po celou dobu uzavření vysokých
škol jsem pracoval ve vývojové biochemické laboratoři ve
společnosti vysokoškolských pedagogů. Kromě mé ženy tu
s námi byl neposedný učeň Ruda Zahradníků, který právě
začal svou úspěšnou vědeckou kariéru.
Tak sedím a. vzpomínám, přede mnou vysvědčení
druhé státní zkoušky a říkám si s paní profesorkou Helenou Raškovou: „Co není napsáno, jakoby se ani nestalo!“
Viktor Mansfeld

Analytika
Analytika nás stála spoustu času a peněz. Život jsme
marnili u laboratorních stolů, ničili bíle pláště a skleněnou
výbavu, pálili si prsty a platili vložné. Katedru vedl pan
prof. J. Hanuš, milý pán, který se proslavil v odborném
světě „jodovým číslem“. V laboratoři jsem ho nikdy nepotkal, jen u zkoušky. S vlastní vědou nás v oboru analýzy
odměrné seznamoval vážný pan doc. F. Čůta a Ing. Kámen, kteří sestavili barevnou škálu indikátorů na měření
pH (směšné že? pH metry ještě nebyly). Analýzu vážkovou pak objasňoval a kontroloval doc. Hovorka. Příjemný,
korektní pán se smyslem pro humor a žáky oblíbený. Další
pedagog byl Ing. Vříšek, otecký typ a pravý učitel. Po
zavření vysokých škol učil na průmyslovce a velmi zvýšil
úroveň školy i žáků.
Fyzikální chemie
Katedru fyzikální chemie vedl prof. R. Hac. Vzpomínky na tohoto pedagoga mi zastínily události kolem
mobilizace při obsazení pohraničí Němci. Jak mi později
vyprávěl doc. A. Vlček, o rozvoj této discipliny se zasazoval zesnulý předchůdce prof. Wald. Byl prý skvělý člověk
a dokonalý odborník. S prof. Votočkem, mimo jiné, založili kantorský houslový kvartet. My jsme si často se studijní látkou nevěděli rady. Kombinace fyziky a matematiky
a špatná orientace v neucelené literatuře nám dělala potíže.
Navíc asistentem byl Ing. Daneš, který nám nejen nepomáhal, ale zato se vyznačoval značnou arogancí. Zkouška
byla nepříjemná nicméně jsme ji zvládali.

Heyrovsky Ilkovic Nernst – Lecture 2008

Fyzika
Fyziku přednášel a zkoušel prof. Nachtikal na staré
technice na Karlově náměstí. Také jsme tam absolvovali
laboratorní práce. Pracovalo se ve skupinách po dvou,
jeden měřil a druhý zapisoval nebo se ulil. Práce zadával,
kontroloval a známkoval doc. Horák a Ing. Hrdlička. Protokoly musely být obsažné a s teorií. Znamenaly podstatnou část zkoušky. Učební osnova se opírala o klasické
rozdělení fyziky. Ten, kdo měl o látce přehled a literatury
bylo mnoho, neměl při zkoušce potíže.

In 2002 Czech, Slovak and German Chemical societies concluded an agreement upon the installation of the
named Heyrovský-Ilkovič-Nernst lecture which should
serve to initiate or improve the interactions between research institutions in the Czech Republic and Slovakia on
one side and Germany on the other side. This year, Prof.
RNDr.Jiří Barek CSc., head of the Department of Analytical Chemistry and Scientific Secretary of UNESCO Laboratory of Environmental Electrochemistry at Faculty of
Science of the Charles University in Prague was entrusted
with the delivering this honorary lecture in recognition of
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He visited three German institutions where he delivered
his lectures. First lecture entitled “New Electrode Materials for Environmental Electroanalysis“ was presented at
the Institute of Analytical Chemistry, Chemo- and Biosensors at the Faculty of Chemistry and Pharmacy of the University of Regensburg, followed by the lecture
“Voltammetric and Amperometric Determination of
Chemical Carcinogens” at the University of Rostock,
Department of Chemistry. The tour ended in Dresden
where Prof. Barek delivered the lecture “Possibilities and
Limitations of Modern Electroanalytical Techniques” at
the Department Electrochemistry and Conducting Polymers of the Leibniz Institute for Solid State and Materials
Research. Useful discussions in all above mentioned German institutions resulted in suggestions to further broaden
and strengthen existing cooperation in the field of electroanalytical chemistry, namely by signing ERASMUS exchange program agreement both for students and staff
members of involved Czech and German institutions. It is
appropriate to thank to Prof. Dr. Wolfram Koch, Executive
Director the German Chemical Society (GDCh) and to
Barbara Koehler from GDCH headquarters in Frankfurt
am Main for their kind help in arranging this year Heyrovsky-Ilkovic-Nernsts tour and for their continuous interest in this useful project.

Foto: Prof. Otto S. Wolfbeis, Director of the Institute of Analytical Chemistry, Chemo- and Biosensors at the University of Regensburg presents Heyrovský-Ilkovič-Nernst lecture certificate to
Prof. Jiří Barek, head of the Department of Analytical Chemistry
at Charles University in Prague

his contribution to the field of environmental electroanalytical chemistry and to the international cooperation between Czech, German, and Slovak chemists in this filed.

Pavel Drašar

Odborná setkání
Mezi pozvanými řečníky bylo sedmnáct významných vědců z České republiky, Dánska, Irska, Německa, Polska,
Rakouska, Singapuru, Slovenska, Španělska, Švédska
a USA. Letošní setkání v kongresovém sále hotelu Continental bylo sponzorováno domácími i zahraničními společnostmi: Applied Biosystems, Ecom, Genomac, Heidelberg Instruments, Merci, Microfluidic ChipShop, Siemens,
Villa Labeco, Waters a Watrex. Přednášky a postery obsáhly důležitá témata jako kapilární separace, hmotnostní
spektrometrie, mikrofluidika, analýza DNA, bílkovin
a cukrů, surface plasmon resonance a nanotechnologie.
Konference se zúčastnilo přes 100 účastníků včetně početné skupiny z nedalekých univerzit v Bratislavě
a Innsbrucku. Odborný i společenský program s tradiční
cimbálovou muzikou pomohl navodit neformální atmosféru při vědeckých i osobních diskuzích. Příští setkání CECE
se uskuteční v roce 2009 v Maďarsku. Organizace konference se ujal prof. Ferenc Kilár z University v Pécsi. Bližší
informace poskytne František Foret z Ústavu analytické
chemie v Brně − foret@iach.cz, www.iach.cz a Ferenc
Kilár − University of Pécs, ferenc.kilar@aok.pte.hu,
www.ttk.pte.hu/analitika/e-index.html.
František Foret

Zpráva ze setkání – CECE2008
Ve dnech 24.−25. listopadu 2008 se konala v Brně
pátá mezinárodní konference CECE 2008. Tuto konferenci, zaměřenou na bioanalytickou technologii a její aplikace, pořádal Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i. v Brně.

Foto: Přednášející na konferenci CECE 2008 (zleva): F. Kilár,
D. Knapp, S. Preuss, J. Kutter, M. Polčík, E. Klodzinska, J. Křenková, A. Cifuentes, W. Lindner, H. Becker, P. Neužil, F. Foret,
J. Homola, M. Macka. Na obrázku chybí: D. Kaniansky,
A. Guttman, S. Nilsson, V. Havlíček
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Ostravský seminář termické analýzy –
OSTA 09
Ve dnech 21.1.−23.1.2009 se v Ostravě uskutečnilo
setkání příznivců termické analýzy, které pořádala Odborná skupina termické analýzy ČSCH. Seminář se konal pod
záštitou děkanky Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity paní doc. PaedDr. Dany Kričfaluši, CSc.
Po slavnostním zahájení semináře 21.1.2009 v 17:00
v Aule Pedagogické fakulty Ostravské univerzity se uskutečnila plenární přednáška prof. Jaroslava Šestáka
(Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.) na aktuální téma
„Energetická budoucnost – člověk a energetické zdroje“.
V odborné části semináře pak byly předneseny další plenární přednášky významných odborníků z oblasti termické
analýzy, mezi kterými nechyběl prof. Jiří Málek
(Univerzita Pardubice), Dr. Jerry Czarnecki a pozvání
přijal také prof. Peter Šimon (STU v Bratislavě, SR), který
je předsedou sesterské pracovní skupiny pro termickou
analýzu a kalorimetrii na Slovensku. Dále bylo předneseno
10 odborných přednášek a vystaveno 11 plakátových sdělení, které byly zaměřeny na využití metod termické analýzy pro nejrůznější oblasti výzkumu, který se týkal studia
materiálů anorganické i organické povahy. Právě pestrost
těchto příspěvků dokumentuje široké možnosti využití
metod termické analýzy, neboť účastníci semináře měli
příležitost posoudit využití těchto metod pro charakterizaci
různých polymerních materiálů, pro sledování teplot fázových transformací mikrolegovaných ocelí, využití termomechanické analýzy pro studium krystalizace sklovitých
materiálů či příspěvky z oblasti nízkoteplotní oxidace uhlí.
Vedle odborných přednášek a plakátových sdělení
byla součástí semináře také prezentace firem, které nabízejí přístrojové vybavení pro termickou analýzu a kalorimetrii. Někteří zástupci předních světových výrobců informovali také formou přednášek o nejnovějších technických
trendech z této oblasti, současně byly některé přístroje
představeny i fyzicky a účastníci semináře měli skvělou
příležitost získat nejen zajímavé informace, ale také praktické ukázky měření.
Semináře se účastnili zástupci z vysokých škol, ústavů akademie věd i odborníci z praxe, přičemž do Ostravy
přijeli nejen příznivci termické analýzy z Čech, ale také ze
Slovenska (Bratislava a Košice) a Polska (KedzierzynKoźle, Szczecin a Wroclaw). Všechny příspěvky prezentované autory byly publikovány ve sborníku semináře
(ISBN: 978-80-86238-63-0).
Vedle odborné části semináře byly součástí také neformální diskuse po celou dobu semináře a dále společenská část, kterou v den zahájení semináře byla společná
večeře v Radniční restauraci, na které účastníci mohli navázat přátelské kontakty, které, jak se ukázalo následující
den, byly nezbytné pro druhý společenský večer, kdy organizátoři zajistili prohlídku Hornického muzea OKD. Ta se
nejdříve jevila velice nevinně. V první části účastníci navštívili expozici důlního záchranářství, která je největší
svého druhu na světě a představuje návštěvníkům vysoce

Foto: Společný večer v Radniční restauraci

náročnou a rizikovou činnost, bez níž by práce v podzemí
nebyla možná. Pak „odvážná“ skupina sfárala v těžní kleci
do dolu Anselm. Po sfárání pod zem a vystoupení z klece
je čekala prohlídka čtvrt kilometru chodeb, které ukazují
průřez historií zdejší těžby uhlí od konce 18. století do
současnosti. Prohlídka štol byla doplněná poutavým odborným výkladem, některé stroje byly předvedeny v chodu
a figuríny horníků v životní velikosti zde názorně dokumentují, za jakých podmínek lidé v dolech pracovali. Poslední částí večera pak bylo posezení v hornické restauraci,
během kterého byli vyvolení jedinci (Jaroslav Šesták, Peter Šimon, Jerry Czarnecki a Petra Šulcová) přijati do stavovské obce hornické, a to skokem přes kůži.
Na závěr lze konstatovat, že Ostravský seminář termické analýzy byl odborným přínosem pro všechny účastníky, protože umožnil nejen vzájemnou výměnu poznatků
a zkušeností z oblasti termické analýzy, ale přispěl také
k prohloubení kontaktů a navázaní nové spolupráce mezi
účastníky a tím samozřejmě k rozvíjení zájmu o termickou
analýzu.
Na úspěšném průběhu semináře má velkou zásluhu
doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D. z Katedry chemie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, který seminář
organizačně zajišťoval za vydatné podpory svých studentů.
Poděkování za finanční podporu semináře patří firmám AMEDIS spol. s r.o., ANAMET s.r.o., Bochemie
a.s., Labimex s.r.o., NETZSCH-Geraetebau GmbH, PE
Systems s.r.o., Uni-Export Instruments s.r.o., Ostravskému
informačnímu servisu s.r.o. a také Přírodovědecké fakultě
Ostravské univerzity v Ostravě za poskytnutí prostor pro
konání semináře.
Věříme, že seminář byl úspěšný nejen po stránce organizační, ale i obsahové, a že všichni účastníci semináře
budou vzpomínat na přátelskou atmosféru. Bohatá fotodokumentace ze semináře je k nahlédnutí na webových stránkách OSTA (www.vscht.cz/ach/osta).
Petra Šulcová,
předsedkyně Odborné skupiny termické analýzy ČSCH
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Ústřední kolo 45. ročníku
Chemické olympiády
Tak jako každoročně i letos koncem
ledna proběhlo Ústřední kolo Chemické olympiády. Po třech letech se nejvyšší kolo nejvyšší kategorie vrátilo do Prahy. Tentokrát
se v době 26. 1. – 29. 1. akce konala na půdě Přírodovědecké fakulty UK v Praze pod záštitou MUDr. Pavla Béma, primátora hlavního města Prahy, prof. Václava Hampla, rektora Univerzity Karlovy v Praze a prof. Pavla Kováře, děkana Přírodovědecké fakulty.
Na Ústřední kolo byli pozváni studenti, kteří se umístili na předních místech v krajských kolech kategorií A
a E. Kategorie A je určena pro studenty třetích a čtvrtých
ročníků gymnázií (a odpovídajících stupňů víceletých
gymnázií), kategorie E pro stejně staré studenty průmyslových škol s chemickým zaměřením.
Slavnostní zahájení proběhlo první večer v pět hodin
odpoledne v nádherných prostorách Vlasteneckého sálu
pražského Karolina. Na zahájení vystoupili s krátkými
projevy zástupci Univerzity Karlovy a Přírodovědecké
fakulty, NIDM MŠMT, města Prahy a České společnosti
chemické. Po oficiálním zahájení proběhla exkurze v prostorách Karolina spolu s historickým výkladem. Pak se
všichni účastníci přesunuli na Novotného lávku, kde je
v Klubu techniků čekala večeře.
Druhý den ráno byli studenti z důvodu anonymity
rozlosováni a začala první část soutěže – teoretický test.
Ten prověřuje znalosti studentů z anorganické, organické
a fyzikální chemie a biochemie a trvá 3 hodiny. Po obědě
se studenti odebrali na exkurzi do podolské vodárny
a porota se vrhla na opravování studentských řešení.
Ve středu dopoledne na studenty čekala druhá, praktická část soutěže. Tentokrát, poněkud netradičně, měli
studenti pomocí série redoxních titrací a následného zpracování získaných dat stanovit Michaelisovu konstantu
katalasy.
Po obědě měli studenti kategorií A a E odlišný program. Gymnazisté měli už odsoutěženo a na odpoledne pro

Foto: Rektor UK v Praze prof. Václav Hampl předává diplom
vítězovi kategorie A Martinu Zábranskému

ně byla připravena návštěva expozic PřF – Botanické zahrady a Hrdličkova muzea. Studenti z průmyslovek museli
odpoledne absolvovat ještě jednu praktickou úlohu, identifikovali pevně vzorky na základě důkazových reakcí kationtů a aniontů. V podvečer proběhla beseda mezi autory
úloh a účastníky. Studenti tak mohli sdělit svoje dojmy
a připomínky k letošním úlohám a autorům se tak dostane
tolik potřebné zpětné vazby. Ústřední komise během dne
opravovala řešení praktických úloh a na večerním zasedání
definitivně schválila výsledky a připravila diplomy a ceny
pro vítěze. Večer strávili všichni účastníci v neformálním
a o to příjemnějším prostředí studentského klubu Chladič.
Atmosféra však nebyla vůbec chladná, ba právě naopak.
Dostatek dobrého jídla a pití udělal pomyslnou tečku za
letošním soutěžením.
Ve čtvrtek ráno nastal pro studenty nejočekávanější
okamžik – totiž vyhlášení výsledků. Slavnostní zakončení
proběhlo v Braunerově posluchárně za přítomnosti rektora
UK prof. Václava Hampla. První místo v kategorii A získal Martin Zábranský z gymnázia Litoměřická v Praze ze
ziskem 98 bodů. Vítězem v kategorii E se stal Martin Vařeka ze SPŠCh v Pardubicích, který získal 85 bodů. Zadání
i řešení úloh, výsledková listina a další informace o ChO
jsou k dispozici na www.chemicka-olympiada.cz.
PřF UK je naším tradičním partnerem a díky spolupráci na mnoha místech funguje organizace ChO tak jak
má. Ústřední kolo se díky rozsáhlé rekonstrukci budovy na
Albertov vrátilo až po mnoha letech. Nicméně jsem ani na
minutu nepochyboval o tom, že nás bude čekat vřelé přijetí, příjemní lidé a perfektní organizace. To se také splnilo
a proto bych rád jménem svým, jménem Ústřední komise
a hlavně jménem těch nejdůležitějších – účastníků soutěže
– rád poděkoval Přírodovědecké fakultě UK a celému organizačnímu týmu v čele s Honzou Kotkem, za to, jak
výtečně celou akci připravili.
Nejlepší studenti obou kategorií však ještě nemají
vyhráno. V létě budou probíhat mezinárodní nadstavby pro
obě kategorie, Mezinárodní chemická olympiáda (IChO)
a Grand Prix Chimique (GPCH). Letošní 41. ročník IChO
se bude konat 18. – 27. 7. 2009 v Cambridge. Prvních 14

Foto: Martin Vařeka, vítěz kategorie E, při stanovování Michaelisovy konstanty katalasy
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studentů z Ústředního kola bylo pozváno na teoretické
výběrové soustředění, které se konalo koncem března na
VŠCHT Praha. Nejlepších 8 účastníků se na PřF vrátí
ještě jednou v dubnu na praktické výběrové soustředění.
Teprve nejlepší čtyři pak pojedou reprezentovat naši republiku na IChO. Podobně mají v září nejlepší studenti
průmyslových škol výběrové soustředění na SPŠCH
v Brně. Jubilejního 10. ročníku GPCH v německém Ellwangenu se zúčastní nejlepší dva studenti v době 4. – 9.
října 2009.
Petr Holzhauser
předseda ÚK ChO

dr. De Ninno z Agency for New Technologies Energy and
Environment v Římě to plně podpořila. Účastníci diskuse
se shodli na tom, že v stigmatizované oblasti výzkumu,
kde nepracuje mladá generace a který není finančně dostatečně podpořen, to ani jinak zatím být nemůže.
Zajímavé experimentální důkazy, získané minimálně
pěti různými pracovními skupinami na světě, diskutovali
dr. Srinivasan z Bhabha Atomic Centre v Bombaji
a dr. Dash
z Low
Energy
Nuclear
Laboratory
z Portlandské univerzity: viditelné „díry“ do povrchu palladiové destičky, její ohýbání, detekci „nových“ prvků
(Ag). Diskutován byl též fakt, že zatím nikdo nedetegoval
gama záření, i když rentgenové záření a neutrony detegovány byly. Experimenty jsou o to složitější, že často se
stane (dr. Dash), že pokud rozstřihneme palladiovou
destičku na dvě poloviny, každá z nich může dát odlišný
výsledek.
Dr. Srinivasan doplnil závěr diskuse tvrzením, že by
bylo hezké mít malý stolní přístroj, který by produkoval
energii, neboť, jak řekl „bohatství vědy je v jednoduchých
experimentech“.
Tisková konference byla podpořena i tím, že dr. Scott
Chubb, technický redaktor časopisu Infinite Energy podpořil přátele LENR faktem, že časopis věnoval této problematice celé číslo (Infinite Energy 14, 1−72 (2009)).
Tak, jak byl tento jev z počátku spojován
s elektrochemií, je možné, že za novým názvem pro zkratku LENR − krystalovou strukturou umožněnou jadernou
reakci − je skryt fakt, že podobně jako elektrony
v molekulárním orbitálu mohou pomocí svých nekorpuskulárních vlastností přispívat k zajímavým reakcím,
dozvíme se možná v budoucnu mnoho zajímavého o podobných reakcích nukleonů, zejména ve strukturách, kde
těsné uspořádání takové reakce podpoří. Jako bychom
znovu otevírali knížku francouzských spisovatelů Jacquese
Bergiera a Louise Pauwelse „Jitro kouzelníků“.

Znovuzrození studené fúze?
Nové důkazy pro existenci kontroverzního
zdroje energie
Na tiskové konferenci monitorované místním Channel-5, vedené Judahem Ginsbergem a uspořádané v Salt
Lake City dne 23.3 2009, dvacet let po oznámení objevu
studené fúze, u příležitosti minisymposia v rámci
237. Kongresu ACS s 30 sděleními k tomuto tématu, byly
diskutovány jak společensko-ekonomické aspekty tohoto
výzkumu, tak významné důkazy o existenci tzv. nízkoenergetické jaderné reakce, či krystalovou strukturou umožněnou atomové reakce (obě LENR). Bez ohledu na fakt,
zda LENR bude nebo nebude zdrojem energie pro příští
dobu, je zřejmé, že jde o jev, který vzbuzuje pozitivní
i negativní emoce. První oznámení o studené fúzi pány
Fleischmannem a Ponsem v roce 1989 bylo senzací. Když
se ale poté nepodařilo jejich pokus reprodukovat, vyhlásily
agentury v USA takový výzkum tabu a přestaly jej financovat.
I přesto však dr. Pamela Mosier –Boss z US Navy’s
Space and Naval Warfare Systems Center v San Diegu
mohla referovat, že „... může oznámit, podle svého mínění,
prvou zprávu o detekci vysoce energetických neutronů
vyzařovaných ze zařízení pro LENR“. Odborníci citují
i další důkazy o jaderné reakci, jako detekci rentgenového
záření, tritia a bilanci neodpovídajícího tepelného záření.
Americké námořnictvo tak bude jednou z mála institucí,
které podpoří tento výzkum. Jinou organizací je firma
Dr. Marwan Chemie, Berlin, jejíž vlastník dr. Jan Marwan
je organizátorem sympozií o LENR. Novinář Steve Krivit,
který publikoval rozsáhlou rešerši o LENR péčí ACS (The
Rebirth of Cold Fusion) připouští, že mnoho experimentálních důkazů o průběhu zatím obtížně vysvětlitelných reakcí není podpořeno dostatečnou teoretickou základnou,

Jiří Barek a Pavel Drašar
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Členská oznámení a služby
Docenti jmenovaní
od května 2008 do ledna 2009

Profesoři jmenovaní s účinností
od 1. listopadu 2008

Doc. Ing. Pavel Čapek, CSc.
pro obor organická technologie, VŠCHT Praha

Prof. Ing. Josef Krýsa, Dr.
pro obor anorganická technologie
na návrh Vědecké rady VŠCHT Praha

Doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc.
pro obor chemie a technologie ochrany životního prostředí, VUT Brno

Prof. RNDr. Pavel Matějka, Dr.
pro obor analytická chemie
na návrh Vědecké rady VŠCHT Praha

Doc. Ing. Roman Čermák, Ph.D.
pro obor technologie makromolekulárních látek, UTB Zlín

Prof. Ing. Ivo Šafařík, DrSc.
pro obor biochemie
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

Doc. RNDr. Jitka Frébortová, Ph.D.
pro obor biochemie, Univerzita Palackého, Olomouc
Doc. RNDr. Jan Hrbáč, Ph.D.
pro obor fyzikální chemie, Univerzita Palackého, Olomouc

Prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., MBA
pro obor lékařská chemie a biochemie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

Doc. Ing. Radovan Hynek, Dr.
pro obor potravinářské a biochemické technologie,
VŠCHT Praha

Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.
pro obor klinická a sociální farmacie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

Doc. RNDr. Bruno Kostura,Ph.D.
pro obor chemická metalurgie, VŠB-TUO Ostrava

Prof. RNDr. Blanka Vlčková, CSc.
pro obor fyzikální chemie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

Doc. Ing. Marián Lehocký, Ph.D.
pro obor fyzikální chemie, VUT Brno

Prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D.
pro obor biochemie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

Doc. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D.
pro obor agrochemie a výživa rostlin, MZLU Brno

Jmenovaní profesoři s účinností
od 2. března 2009

Doc. RNDr. Miroslav Macka, Ph.D.
pro obor analytická chemie, MU Brno

Prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D.
pro obor analytická chemie
na návrh Vědecké rady Univerzity Pardubice

Doc. Ing. Gražyna Simha Martynková, Ph.D.
pro obor chemická metalurgie, VŠB-TUO Ostrava

Prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.
pro obor lékařská mikrobiologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

Doc. Ing. Bc. Pavel Mokrejš, Ph.D.
pro obor technologie makromolekulárních látek, UTB Zlín
Doc. Mgr. Marek Nečas, Ph.D.
pro obor anorganická chemie, MU Brno

Prof. Jiří Kozelka, Ph.D.
pro obor anorganická chemie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

Doc. Dr. Ing. Kateřina Ridellová
pro obor chemie a analýza potravin, VŠCHT Praha

Prof. RNDr. Eva Samcová, CSc.
pro obor lékařská chemie a biochemie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

Doc. Ing. Lenka Řeháčková, Ph.D.
pro obor chemická metalurgie, VŠB-TUO Ostrava

Prof. RNDr. Jiří Šponer, DrSc.
pro obor biomolekulární chemie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

Doc. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
pro obor chemická metalurgie, VŠB-TUO Ostrava
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Prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc.
pro obor fyzika-fyzika kondenzovaných látek
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

Prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.
pro obor analytická chemie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

Prof. Ing. Zdeněk Wimmer, DrSc.
pro obor organická chemie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

Anglické okénko, horké novinky z chemie
The Extraordinary Antioxidant Action of Garlic
Unraveled
That the efficient action of garlic and other allium
species as efficient antioxidants is based on the thiosulfinate allicin 1 is well known. The proposed mechanism for
its action was however hardly to reconcile with the experimental evidence. Kinetic investigations by Pratt, Ingold
and Vaidya demonstrated now that a direct hydrogen abstraction from 1 is not repsonsible for its action [Angew.
Chem. Int. Ed. 2009, 121, 157]. Much better in accordance
is a Cope elimination of 1, which provides allylsulfenic
acid 2 and thioacrolein. The sulfenic acid 2 is an extraordinary efficient hydrogen donor. It traps peroxyl radicals
giving the stabilized radical 3 with a high rate.
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Fast Lane to an Unsurpassed Diversity of Natural
Product-Like Skeletons
Diversity-orientierted synthesis is a valuable tool for
the discovery of new potential lead structures. Current
approaches cover, however, only a very limited part of the
biological relevant structural space of organic molecules.
Morton et al. present now a metathesis-based strategy,
which allows the parallel preparation of a large number of
heterocyclic and carbocyclic skeletons [Angew. Chem. Int.
Ed. 2009, 121, 104]. To reach their goal, two fluorinated
linkers 1 were coupled in parallel with 13 different allylic
alcohols or their corresponding silyl ethers 2. They are
subsequently reacted with 18 alkene-, diene- or enynecontaining components 3. The final ring closing metathesis
enabled the construction of 84 cyclic skeletons and the
cleavage from the linker in a single step.
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Marine Polychlorinated Cytotoxins − a Challenge for
Total Synthesis
Polychlorosulfolipids such as 4 produced by microalgae are natural toxins, which are the cause of seafood poisoning. Their structural elucidation as well as their total
synthesis represent a challenge, since classical methods of
configuration analysis and stereochemical reaction control
fail. Carreira and coworkers mastered the first stereoselective total synthesis of 4 starting from ethyl sorbate 1 using
chlorination, epoxidation, nucleophilic epoxide opening
and Wittig reactions as the keysteps [Nature, 2009, 457,
573]. Surprisingly, the chlorine atoms exert a strong
neighboring group effect. The ring opening of the epoxide
occurs therefore via 3 with overall retention of configuration. The unequivocal configuration assignment succeeded
with the help of X-ray crystallography and the elucidation
of NMR coupling constants.
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Direct Enantiodivergent Synthesis of Chiral Tertiary
Alcohols from Secondary
The direct asymmetric conversion of secondary alcohol derivatives 1 to tertiary alcohols 4 or 5 was considered

Bicyclopropenylidene Mastered
The smallest member of the fulvalene family, the
highly strained, cross-conjugated triafulvalene resisted so
far all attempts to its synthesis. This can be traced in part
to the fact that the apparently simplest monomer precursor
− the free carbene cyclopropenylidene − possesses a high
dimerization barrier. Bertrand and coworkers circumvented this problem by starting from diarylcyclopropenone
1 using a Grignard-type coupling/elimination sequence
[Angew. Chem. Int. Ed. 2009, 121, 517]. The synthesis
gave 94% of the tetraaryl-substituted triafulvalene 3 as an
E,Z-mixture and allowed its characterization by X-ray
crystallography. The compound is stable under inert conditions, but highly reactive toward water or oxygen.
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impossible so far. Aggarwal et al. combined Hoppe’s carbamate lithiation of 1 and a 1,2-metallate rearrangement of
different borates to an unprecendented highly enantiodivergent method for tertiary alcohols [Nature 2008, 456,
778]. The lithium carbenoid of 1 generated by deprotonation with retention adds alkylboranes or alkylboronates to
the corresponding borate intermediates 2 or 3, respectively, which provide the alcohols 4 or 5 on oxidative
workup in excellent yields and enantioselectivities.
Ulrich Jahn

Tip
3

Akce v ČR a v zahraničí

rubriku kompiluje Lukáš Drašar, drasarl@centrum.cz

Rubrika nabyla takového rozsahu, že ji není možno
publikovat v klasické tištěné podobě. Je k dispozici na
webu na URL http://www.konference.wz.cz/ a http://
www.csch.cz/akce9909.htm . Pokud má některý čtenář

potíže s vyhledáváním na webu, může se o pomoc obrátit
na sekretariát ČSCH. Tato rubrika nabyla již tak významného rozsahu, že ji po dohodě přebírají i některé zahraniční chemické společnosti.

Diskuse
překladatel neznalý věci překládat jako rigid. Tím může
vzniknout zmatení pojmů při překladech. Snad by se významově dalo tolerovat spojení tuhý stav (skupenství), ale
i tam je nebezpečí zmíněného jazykového nedorozumění.
Přimlouvám se za to, aby se i nadále používal termín pevné látky (solids, Feststoffe). U fyziků je to takto běžné.
S pozdravem
J. Hlaváč

Vážení kolegové,
zaregistroval jsem v Chemických listech č.
7/2008 vaše příspěvky k termínům tuhý − pevný. Pro používání spojení pevné látky je třeba uvést ještě jeden argument. V mechanice existuje přesně definovaný termín
tuhost − tuhý (konstrukce, pružina, lano atd.), v angličtině
je to rigidity − rigid. Tak se to najde většinou i v jazykových a zvláště odborných slovnících. Slovo tuhý bude tedy
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Střípky a klípky o světových chemicích
ticky aktivní alkaloid. Stojí za zmínku, že syntézu koniinu
a N-methylkoniinu provedl i R. Lukeš a spol.3,4. V obou
případech se jedná o reakci propylmagnesiumbromidu s 2piperidonem resp. s 1-methyl-2-piperidonem, následované
katalytickou hydrogenací a štěpením racemického produktu pomocí kyseliny pravovinné.
Roku 1889 přechází profesor Ladenburg na univerzitu
v dolnoslezském Breslau (Wroclaw), kde si v posluchárně
nechal instalovat jeden z prvních přístrojů na zkapalnění
vzduchu. Při tom dokázal dost přesně stanovit molekulovou hmotnost ozonu a potvrdit formuli O3 (1898). Pomocí
ozonu pak C. D. Harries v Kielu (1904) rozložil benzen na
tři molekuly ethandialu (glyoxalu), což podpořilo Kekulého strukturu benzenu jako cyklohexatrienu.
Jako 33 letý se Ladenburg roku 1875 oženil
s dvacetiletou Margarethou Pringsheimovou, dcerou profesora botaniky Nathanaela Pringsheima. Ladenburgovi měli
tři syny. V jejich domě v Kielu bylo středisko hudebního
života. Sám Ladenburg velmi dobře hrál na klavír, zajímal
se o literaturu a v mladších letech horoval dokonce honitbě. Klidný rodinný život byl vážně narušen roku 1901
smrtí nejmladšího sedmnáctiletého syna, roku 1905 nutnou
amputací pravé nohy profesora a roku 1908 utonutím nejstaršího syna Ericha, docenta fyziky v Berlíně. V příštím
roce zemřela paní Ladenburgová, manžel se pro srdeční
potíže nemohl účastnit pohřbu. Brzy nato, 15. srpna 1911
končí v Breslau i život profesora Ladenburga.
Prostřední syn Walter Rudolf Ladenburg (1882 až
1952)(cit.5,6) vystudoval fyziku v Breslau (Wroclaw) a po
doktorátu v Mnichově působil krátce na své Alma mater,
pak v Berlíně a od roku 1931 na univerzitě v americkém
Princetonu (New Jersey). Za války Ladenburg spolupracoval s National Defense Research Committee.

Albert Ladenburg
Německý chemik Albert Ladenburg1 pocházel
z bohatého židovského bankéřského rodu. Narodil se
2. 7. 1842 v Mannheimu, kde byl jeho otec Dr. Leopold
Ladenburg právníkem. Albert absolvoval technickou školu
v Karlsruhe. Roku 1860 začal na univerzitě v Heidelbergu
studovat matematiku a fyziku, ale brzy se pod vlivem
přednášek profesora R. W. Bunsena přeorientoval na chemii a po třech letech absolvoval s výsledkem Summa cum
laude. Vedle Bunsena byli jeho učiteli G. R. Kirchhoff,
G. L. Carius a E. Erlenmeyer. Roku 1865 Ladenburg odešel do Gentu ke Kekuléovi a intenzivně pracoval
v aromatické chemii. Pak se přesunul do Paříže
k profesoru A. Wurtzovi. Zde získával zkušenosti
o organokřemičitých sloučeninách od Charlese Friedela.
Spolu publikovali několik prací, např. o hexaethyldisiloxanu Et3Si-O-SiEt3. Ladenburg popsal syntézy triethylsilanolu Et3SiOH a první aromatický silan – fenyltrichlorsilan.
Na základě deseti publikací, z nichž dvě byly samostatné,
byl Ladenburg roku 1867 jmenován docentem na univerzitě v Heidelbergu. Z počátku přednášel historii chemie,
kterou uplatnil v knižní publikaci „Vorträge über die Entwicklungsgeschichte der Chemie in den letzten 100 Jahren“ (1869 a v dalších reedicích). Kniha byla velmi ceněna a i překládána. Roku 1872 se Ladenburg stává mimořádným profesorem, ale v příštím roce je už jmenován na
univerzitě v Kielu profesorem řádným.
Rozsáhlé vědecké Ladenburgovo dílo (přes 250 publikací) pokračovalo od organokřemičitých sloučenin řešením témat z aromatické chemie. Ladenburg m.j. dokázal,
že uhlovodík mesitylen – produkt cyklokondenzace tří
molekul acetonu účinkem kyseliny sírové – má konstituci
1,3,5-trimethylbenzenu. Roku 1869 přišel s originálním
návrhem struktury benzenu (C6H6) – prismatickou, stříškovitou – tedy bez dvojných vazeb. Později Adolf von Baeyer experimentálně dokázal, že Ladenburgův vzorec odporuje některým faktům. Uhlovodík prisman jako takový,
systematickým názvem tetracyklo[2,2,0,0,2,603,5]hexan, byl
připraven až po více než sto letech2, je velmi nestálý
a přechází v benzen. Největší úsilí věnoval Ladenburg
výzkumu nasycených dusíkatých heterocyklů: syntézám
pyrrolidinu, piperazinu a piperidinu.
Mimo jiné také propracoval redukci pyridinu a jeho
homologů na hexahydropyridiny (piperidiny) pomocí sodíku ve vroucím absolutním ethylalkoholu. Získaných zkušeností využil Ladenburg roku 1886 k syntéze 2-propylpiperidinu, alkaloidu koniinu (z bolehlavu). V této první
syntéze alkaloidu vůbec šlo o následující sled přeměn: 2methylpyridin → 2-propenylpyridin → 2-propylpiperidin,
tedy racemický koniin, který byl rozštěpen v přírodní op-
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Zprávy
organická barviva, chlorované látky) a plazmochemickou
inaktivací zdraví škodlivých mikroorganizmů (bakterie,
řasy, sinice) ve vodě. Popsal jednak válcový reaktor
s patentově chráněnou kompositní elektrodou pokrytou
tenkou vrstvou porézní keramiky, jednak dvoukomorový
reaktor s dielektrickou přepážkou, který je předmětem
patentové přihlášky domácí i mezinárodní. Pro provoz
druhého zařízení postačuje stejnosměrný zdroj vysokého
napětí, z čehož plynou výrazně nižší pořizovací náklady.
Zařízení pracuje v pulsním režimu i při napájení ze stejnosměrného zdroje a umožňuje přitom deponovaní relativně
velkého výkonu (~kW) ve výboji.
Ing. Tomáš Chráska, PhD. (Oddělení materiálového
inženýrství) popsal nanokrystalický kompozitní materiál
na bázi Al2O3-ZrO2-SiO2 a způsob jeho přípravy, který je
rovněž předmětem patentové přihlášky jak domácí, tak
evropské. K plazmovému stříkání jsou s výhodou využívány unikátní plazmatrony vyvinuté v ústavu. Stříkáním
běžného hrubého prášku směsi o vhodném složení se připraví amorfní (skelný) nástřik bez krystalické struktury;
ten se sejme z kopyta a podrobí žíhání při vhodné teplotě
(920−960 °C), které vede k vytvoření nanokrystalické či
nanokompozitní struktury (průměrná velikost zrn je
13 nm). Výsledný nanokrystalický kompozitní materiál
vykazuje mikrotvrdost zvýšenou proti odlévaným výrobkům o 30−40 % a odolnost vůči abrazivnímu opotřebení
zvýšenou o 60−80 %. Takovéto materiály mohou sloužit
jako obklady dlaždic či výstelky potrubí.

Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd České
republiky, v.v.i. je 50 let
Počátky ústavu spadají do roku 1959, kdy rozhodnutím tehdejšího prezidia ČSAV vznikl z asi 50 zaměstnanců
Výzkumného ústavu vakuové elektrotechniky (VÚVET,
zejména Oddělení urychlovačů) Ústav vakuové elektroniky ČSAV, zaměřený tehdy – ve spolupráci s n.p. Chirana –
na vývoj lékařského betatronu. V roce 1963 se stalo hlavním výzkumným směrem vzájemné působení plazmatu
a vysokofrekvenčního elektromagnetického pole a pracoviště bylo přejmenováno na Ústav fyziky plazmatu (ÚFP)
ČSAV.
Na tiskové konferenci uspořádané dne 17. března
2009 k jubileu ústavu referoval ředitel ústavu prof. Ing.
Dr. Pavel Chráska, DrSc. jak o historii ústavu, tak o současných cílech výzkumu a pracovní náplni jednotlivých
výzkumných oddělení. Přes jistou „výlučnost“ řešené problematiky a její primární specifickou orientaci na horké
plazma ve vztahu k jaderné fúzi jsou však některé výsledky získané v posledních letech využitelné též ve zcela jiných oblastech a zařízeních a jsou i předmětem patentové ochrany a ty prezentovali další pracovníci ústavu.
RNDr. Vladimír Kopecký, DrSc. (Oddělení termického plazmatu) hovořil o zdrojích termického plazmatu
s kapalinovou stabilizací elektrického oblouku. Ačkoliv je
princip znám již asi 90 let, byl pouze v ÚFP podrobněji
experimentálně i teoreticky studován a popsán a byl zde
vyvinut světově unikátní generátor – plazmatron WSP®
(Water Stabilized Plasma, plazma se vytváří z vody při
jejím styku s elektrickým výbojem) a nověji hybridní
plazmatron WSP®H, generující plazma skládající se
z vodíku a kyslíku a malého množství argonu. Na základě
výzkumu interakce tohoto plazmatu s materiály vnášenými
do jeho proudu vznikly v posledním období tři patentové
přihlášky, včetně mezinárodní. Jejich předmětem je využití
termického plazmatu vytvářeného z vody jednak
k rozkladu různých typů odpadů, tam kde se dosud užívalo
plazma produkované z plynů, jednak k pyrolýze a zplyňování biomasy s cílem získání syntetického plynu (směsi
vodíku a kysličníku uhelnatého), tam kde doposud nebylo
plazma používáno. Jako perspektivní se jeví např. plazmová likvidace menších množství nebezpečných a obtížně
rozložitelných látek a obtížně rozložitelných zbytků zpracování odpadů jinými technologiemi, zplyňování plastů aj.
Každá jednotlivá aplikace však bude vyžadovat speciální
konstrukční řešení jak reaktoru, tak plazmatronu.
Ing. Petr Lukeš, PhD. (Oddělení impulsních plazmových systémů) se zabýval fyzikálními procesy (vyzařování
ultrafialového světla, vznik vysokotlakých rázových vln,
elektrického pole) a chemickými procesy (vznik radikálových a molekulárních produktů) indukovanými elektrickými výboji ve vodě a jejich možným využitím: plazmochemickým rozkladem těžko odstranitelných látek (fenoly,

Igor Janovský

Projekt METPOPULI
Projekt METPOPULI, řešený Univerzitou Palackého v Olomouci ve
spolupráci s Českou společností
chemickou, je zaměřen na analýzu stávající situace v oblasti popularizace výsledků vědy, výzkumu a vývoje na
vysokých školách a výzkumných institucích v České republice a ve vybraných státech EU (Velká Británie, Německo, Itálie, Francie, Belgie, Španělsko, Rakousko),
srovnání výsledků a návrh metodiky popularizace vědy,
výzkumu a vývoje na vysokých školách v ČR. Jedním
z výstupů
projektu
je
také
webový
portál
www.metpopuli.cz, který informuje nejen o projektu, ale
je zde možné najít řadu zajímavostí a odkazů na popularizační akce u nás i ve světě.
V rámci prvního roku řešení projektu bylo uskutečněno dotazníkové šetření, akční výzkum a vyhledání případových studií s cílem zmapovat situaci v oblasti popularizace vědy na vysokých školách a výzkumných institucích
u nás a v zahraničí.
Respondenti byli rozděleni do čtyř skupin dle svého
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Tabulka
Využívané prostředky popularizace
ČR
odborná publikace (80 %)
přednáška na národní odborné konferenci (76 %)
přednáška na mezinárodní odborné konferenci (74 %)
dny otevřených dveří (72 % )
přednáška pro studenty (71 %)
webové stránky (64 %)

Zahraničí
webové stránky (78 %)
odborné publikace (75 %)
přednáška na národní odborné konferenci (75 %)
přednáška na mezinárodní konferenci (75 %)
článek/rozhovor v odborném časopise (69 %)
přednáška pro studenty (69 %)

Tabulka
Účinným prostředkem popularizace byly shodně uváděny sdělovací prostředky
ČR
Pořad v celostátní televizi
Rozhovor v celostátní televizi
Článek/rozhovor v celostátním tisku
Článek/rozhovor v populárně-vědeckém časopise

Zahraničí
Pořad v celostátní televizi
Rozhovor v celostátní televizi
Pořad v regionální televizi

kace a konference).
V zahraničí je možno pozorovat mírný náskok oproti
ČR. Osvědčila se zde centra popularizace, jako např. belgické popularizační centrum Technopolis, francouzské
Cité des Science et de l’Industrie, německé Universum či
britské Live Science Centrum − Sensation Dundee. Tato
centra jsou elegantní a velice efektivní formou popularizace vědy směrem k široké veřejnosti. U nás se však vyskytují zřídka (např. muzeum Techmania v Plzni).

odborného zaměření – zdraví, přírodní vědy, společenské
vědy, nové technologie a materiály. Na průzkumu v ČR
bylo pozitivní množství získaných odpovědí na dotazníky,
silnou stránkou zahraničního šetření je počet institucí zapojených do šetření a také velké množství získaných případových studií. Ty nám napomohou dotvořit si celkový
pohled na aspekty popularizace v zahraničí a následně je
srovnat s poznatky získanými v ČR. V České republice se
do šetření zapojily zejména vysoké školy, v zahraničí pak
stejným dílem vysoké školy a výzkumné instituce.

Projekt je realizován díky finanční podpoře MŠMT –
projekt NPVII 2E08023.

Shrnutí výsledků průzkumu
− kvalitativní úroveň popularizace byla hodnocena lépe
v zahraničních institucích, jako vyšší ji zde uvádělo
85 % respondentů, v ČR pouze 61 %,
− v zahraničí převládá také názor, že na popularizaci je
vynakládáno dostatečné množství prostředků (50 %
dotazovaných), v ČR hodnotí prostředky jako dostatečné pouze třetina dotázaných,
− více osobních zkušeností s popularizací mají
v zahraničí, kde je také kladen větší důraz na důležitost a přínos popularizace pro vlastní vědeckou práci,
− ve více než polovině sledovaných zahraničních institucích existuje oddělení, které se zabývá popularizací
vědy, v ČR je to necelá třetina institucí.
Ve všech sledovaných státech je kladen důraz na popularizaci výsledků vědecké a výzkumné práce a tendenci
přivést mladé lidi k vědě. Volené metody popularizace
jsou prakticky shodné. Uvedení webových stránek jako
prostředku popularizace na první příčce v zahraničních
institucích můžeme považovat za snahu k většímu zaměření na širokou veřejnost, zatímco instituce v ČR jsou více
orientovány směrem k odborné veřejnosti (odborné publi-

Jana Lukešová
Projektový servis, Univerzita Palackého v Olomouci

Česká
membránová platforma o.s.
Česká membránová platforma o.s.
(CZEMP) sdružuje odborníky a významné instituce zaměřené na výzkum, vývoj, realizaci a využití membránových
operací v technologických procesech širokého spektra
výrobních odvětví.
CZEMP navazuje na činnost Membránové sekce České společnosti chemického inženýrství (MS ČSCHI), která
od poloviny 90. let minulého století vyvíjela iniciativu v
oblasti popularizace membránového oboru v tuzemsku.
Membránová sekce se stala profesním sdružením specializovaných odborníků, slučujícím osobnosti vědy, výzkumu
i praxe, jejichž spolupráce byla podložena značnou odborností a zaručovala vysokou úroveň řešených problematik.
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Činnost MS byla zaměřena jak na zmapování úrovně výuky membránové problematiky na vysokých školách, stavu
aplikované praxe, tak na organizování odborných seminářů, symposií a mikrosymposií v rámci tematicky zaměřených konferencí. V roce 2008 na tyto aktivity navázala
Česká membránová platforma o.s.

ného zaměření a velikosti. Rozsah zaměření sahá od vývoje a výroby membrán a zařízení pro membránové technologie až po jejich využití ve výrobních postupech či výrobcích.
Více informací o CZEMP, stejně tak jako kontaktní
údaje či přihlášku pro případné zájemce o členství naleznete na internetové adrese www.czemp.cz. Členové i zaměstnanci CZEMP rovněž ocení všechny podněty, připomínky a návrhy adresované k práci platformy.
Darina Bouzková

Základní poslání
CZEMP propojuje aktivity odborné veřejnosti, akademické sféry a průmyslových výrobců, resp. uživatelů
produktů a technologií v oblasti membránové problematiky,
− CZEMP zajišťuje přenos informací a stabilizaci
a aktualizaci informační báze membránové problematiky a podporuje vzdělávání v oboru,
− CZEMP napomáhá koordinaci aktivit subjektů působících v oblasti výzkumu a vývoje membránových
procesů v návaznosti na výzkumné programy a finanční zdroje jak domácí, tak zahraniční,
− CZEMP podporuje a prosazuje společné zájmy svých
členů s cílem popularizace membránové problematiky
a vytváření vhodného prostředí pro její stabilizaci
a další rozvoj.
−

Ochrana před následky chemického terorismu
− nový studijní a výzkumný program Chemické
fakulty Vysokého učení technického v Brně
Úvod
V posledních několika letech je věnována velká pozornost boji proti terorismu, zejména chemickému terorismu a ochraně před ním a to jak v mezinárodní, tak i národní úrovni. O vážnosti tohoto celospolečensky významného
problému a jeho řešení vypovídají nejen politické, vojenské a další aktivity jednotlivých vlád na celém světě, ale
dokazuje to i široká publikační aktivita jak zahraniční, tak
i domácí.
Poněkud překvapivé je zjištění, že např. ve Spojených
státech amerických, Velké Británii a v Evropské unii je
věnována větší pozornost biologickému terorismu. Naproti
tomu autoři tohoto příspěvku spolu s dalšími tuzemskými
odborníky uvádějí, že pravděpodobnost chemického terorismu v podmínkách České republiky je větší než terorismu biologického. V této souvislosti je vhodné připomenout uskutečněné útoky s použitím vysoce toxických organofosforových látek v Japonsku v roce 1994 ve městě Macumoto a především pak chemický teroristický útok sarinem na cestující tokijského metra v březnu 1995.
Není sporu o tom, že především zneužití sarinu
v tokijském metru se stalo určitým „modelem“ pro další
použití vysoce toxických látek teroristy (především nervově paralytických bojových chemických látek). Rozborem
těchto událostí je dnes také naprosto zřejmé, jaké zásadní
„chyby“ při přípravě útoku a následně při jeho provedení
udělali teroristé v podzemní dráze. Z pohledu profesionálních chemiků se jednalo o diletantské chyby, které se již
v budoucnu opakovat pravděpodobně nebudou. Po chemickém teroristickém útoku sarinem v Japonsku 1995 byl
zásadně revidován pohled na ochranu obyvatelstva před
bojovými chemickými látkami.

Vize do budoucna
Membránové aplikace dosud nejsou v českém průmyslu dostatečně propagovány a ani využívány. Rozvoj
založené platformy je proto základním předpokladem propojení výzkumných a vzdělávacích subjektů s výrobní
sférou a dalšími institucemi, zabývajícími se vývojem
a využitím technologií pro trvale udržitelný rozvoj společnosti. Propojení zmíněných subjektů umožní jejich vzájemnou odbornou spolupráci založenou na dokonalé informovanosti jak na národní, tak na evropské i celosvětové
úrovni. Urychlené zavádění výsledků výzkumu do aplikační sféry prostřednictvím průmyslových subjektů, které jsou
členy platformy, bude hnacím momentem rozvoje této
problematiky a tím i všech souvisejících odvětví.
Nemalou pozornost věnuje CZEMP podpoře vzdělávání a propagaci tohoto odvětví, a to nejen na národní
úrovni v rámci spravované kontaktní databáze, ale zejména na úrovni mezinárodní. Spolupráce na evropské úrovni
s partnerskou organizací EMH (European Membrane House) v rámci aktivit ERA (European Research Area) zajišťuje kontakty a kooperace poskytující možnost zapojení českých subjektů do mezinárodních projektů výzkumných,
vývojových i vzdělávacích. Účast členů CZEMP na mezinárodních konferencích a workshopech vede k prezentaci
výsledků odborné a popularizační činnosti i v mezinárodním měřítku.

Ochrana před chemickým terorismem
V rámci přijatého grantu Fondu rozvoje vysokých
škol bylo na Vysokém učení technickém v Brně na Chemické fakultě v roce 2007 zpracováno a následně počátkem roku 2008 i obhájeno řešení grantu s názvem
„Ochrana před chemickým terorismem“. Uvedený grant
zpracoval autorský tým ve složení: doc. Ing. Ivan Mašek,
CSc., Ing. Otakar J. Mika, CSc., Ing. Jana Victoria Martin-

Členství
CZEMP je otevřenou organizací, která má
v současnosti 14 řádných členů, a předpokládá vstup dalších subjektů. Členem platformy se mohou stát fyzické
i právnické osoby se zájmem o membránovou problematiku. Členská základna CZEMP zahrnuje jak vysoké školy
a výzkumné ústavy AV ČR, tak průmyslové podniky růz351

Chem. Listy 103, 327−362 (2009)

Bulletin

cová, Ing. Michal Kapoun a Mgr. Ekatěrina Andrejeva.
Celý projekt byl rozčleněn do 9 tématických bloků obsahující zpracované materiály v textovém editoru a power
pointové prezentaci. Tyto přednášky jsou k dispozici na
webové stránce Fakulty chemické, Vysokého učení technického v Brně, adresa: (http://www.fch.vutbr.cz/media/
vav/76480.pdf).

ní chování ohrožených anebo zasažených osob. Je navržen
obsah možné jednoduché informační pomůcky pro obyvatelstvo pro případy chemického terorismu.
Materiální a technické zabezpečení ochrany. Poslední část pojednává o různých druzích materiálu k zabezpečení ochrany před chemickým terorismem v řadě opatření: detekce a monitorování, ochrana, odmoření, první pomoc, apod.

PROGRAM PŘEDNÁŠEK
Názvosloví chemického terorismu. Logickým úvodem do problematiky je názvosloví chemického terorismu.
Kapitola se zabývá definicí chemického terorismu a základními pojmy, se kterými se můžeme v tomto oboru
setkat.
Historické zkušenosti s používáním chemických
zbraní. V části o historii používání chemických látek jako
zbraní je mapován vývoj těchto zbraní hromadného ničení
od první světové války (která byla v podstatě válkou chemickou), přes válečný konflikt ve Vietnamu, iráckoíránskou válku až k použití sarinu v tokijském metru.
Legislativní nástroje pro boj s chemickým terorismem. Tato kapitola se věnuje hlavním legislativním mezinárodním i národním nástrojům pro boj s chemickým terorismem. Kapitola pojednává i o problematice národní legislativy, která z mezinárodních smluv a konvencí vychází
a v podstatě zavádí povinná ustanovení mezinárodních
dohod do českého právního řádu. V této části je uveden
také Národní akční plán boje proti terorismu (NAP) postihuje aktuální vývoj situace v zemi a ve světě.
Prostředky chemického terorismu I. V této kapitole
jsou uvedeny základní pojmy z oblasti chemických zbraní,
definice a klasifikace otravných látek (podle norem NATO
nyní nazývaných bojové chemické látky), včetně jejich
vybraných vlastností, jejich vliv na organismus a zásady
první pomoci.
Prostředky chemického terorismu II. Rozdělení
nebezpečných chemických látek na toxické látky, hořlavé
látky a výbušniny a jejich příklady. Jsou ukázány možnosti
zneužití průmyslových chemických látek a ochrana objektů a zařízení proti jejich působení.
Závažné průmyslové chemické havárie. V této kapitole jsou popsány možné mimořádné události (požár,
výbuch, únik toxické látky), a také základní vstupní parametry pro jejich vyhodnocení. Jsou uvedeny možnosti
zneužití průmyslových toxických látek a příklady scénářů
chemického terorismu.
Ochrana před chemickým terorismem. Kapitola se
věnuje systému závazných opatření, kde jsou základní
opatření koncepce ochrany před terorismem členěna do
jednotlivých obecných podkapitol (preventivní opatření,
represivní a ochranná opatření, záchranná a likvidační
opatření). Stručně je zmíněna i role Bezpečnostní informační služby při mimořádných událostech.
Připravenost obyvatelstva na chemický terorismus. V této kapitole jsou popsány oblasti v přípravě obyvatelstva na chemický terorismus a ochranu před ním. Jsou
popsány doporučené způsoby chování osob při mimořádné
události, je uvedena stručná charakteristika nebo vysvětle-

Závěr
Chemický terorismus představuje v současné době
závažnou bezpečnostní hrozbu. Za zranitelná místa
z hlediska teroristického útoku je možné označit podzemní
dráhu, autobusová a vlaková nádraží, supermarkety, velké
haly a koncertní sály. K ochraně před následky chemického terorismu je třeba realizovat řadu preventivních, represivních, záchranných, ochranných a likvidačních opatření.
Přitom významnou roli sehrává osvěta a soustavné vzdělávání jednotlivých kategorií obyvatelstva a profesionálních
pracovníků.
Soubor přednášek na toto téma byl zpracován pouze
na základě otevřených domácích a zahraničních informačních zdrojů se zaměřením na poslední dekádu, kdy je těmto otázkám věnována zvýšená pozornost. Výše uvedený
grant a jeho výstupy mají napomoci v dobré přípravě na
možné negativní dopady chemického terorismu nejen
u profesionálních záchranářů, ale také u ohroženého nebo
již zasaženého obyvatelstva. Autoři grantu uvítají jakékoliv připomínky a náměty ke zlepšení prezentovaného díla.
Kontakty na autory jsou k dispozici na uvedené e-mailové
adrese.
Ivan Mašek, Otakar J. Mika
Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí
Vysoké učení technické v Brně
mika@fch.vutbr.cz

Integrovaný EU projekt IMPULSE
přinesl zajímavé výsledky
V minulých čtyřech letech se vědci z Ústavu chemických procesů AV ČR, v.v.i. a VŠCHT Praha účastnili velkého evropského projektu, který byl „vlajkovou lodí“ evropského výzkumu a vývoje v oblasti nových chemických
procesů, řešeného v rámci 7. Rámcového programu výzkumu EU. Projekt „IMPULSE – Integrated Multiscale Process Units with Locally Structured Elements“ se věnoval
výzkumu mikrotechnologie jako vhodného nástroje pro
příští inovace v chemickém průmyslu zejména se zaměřením na bezpečnější a čistší výrobní procesy. Význam této
evropské iniciativy podtrhuje skutečnost, že chemický
průmysl v Evropě nabízí dva miliony bezprostředních
pracovních příležitostí a zajišťuje 25 procent celosvětové
produkce chemických výrobků.
Evropské konsorcium řešitelů projektu bylo sestaveno
jednak z vedoucích výzkumných a univerzitních center
Evropy v oblasti chemického inženýrství, mikrotechnolo352
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WP A : Project Coordination and Management
(0,510 M€)
Sector / Supply–Chain Drivers (R&D)

IMPULSE
Internal
IMPULSE
External

SP2
Fine chemicals

SP3
Consumer goods

T 1.1
Continuous
hydrogenation
(1,160 M€)

T2.1
Liquid-Liquid
alkylation
(1,274 M€)

T3.1
Sulfonation
and sulfation
(1,586M€)

T1.2
Continuous
solids handling
(0,628 M€)

T2.2
Aionic
polymerisation
(1,467 M€)

T3.2
Targeted
encapsulation
(0,654 M€)

T1.3
Integ. prim. and
sec. process.
(0,606 M€)

T2.3
Electrochemical
alkoxylation
(0,599 M€)

T3.3
Contolled
emulsification
(1,234 M€)

Specific IPR
protection

WP C: Training, Edu.,
WP E : Demonstration
European Master (0,840 M€)
(1,345 M€)

WP B
Methodology, Tools
and Evaluation
TB.1
Wh. pr. design
(0,899 M€)
TB.2
Lab. protocols
(0,342 M€)
TB.3
Equip. design
(1,685 M€)
TB.4
Business & SHE
(1,277 M€)

Cross–Sectorial R & D Integration

SP1
Pharmaceutical
products

Generic IPR
protection

WP D : IPR, Exploitation,
Publication (1,019 M€)

Obr. 1. Struktura projektu IMPULSE distribuce finanční podpory ze 7. Rámcového programu EU

hodnocovací postupy, apod.
Popularizace výsledků projektu byla náplní dalších
tří pracovních aktivit, zaměřených na výuku,
(Training&Education), demonstrační projekty, prezentace
výsledků v časopisech, na konferencích a patentech. Právě
demonstrační projekty jednotlivých úkolů byly důležitou
součástí projektu, protože jejich cílem bylo začlenění laboratorních výsledků do poloprovozní průmyslové praxe.
Společný vědecký tým ÚCHP AV ČR a VŠCHT Praha se podílel především na vývoji nových elektrochemických mikroreaktorů pro přípravu speciálních chemikálií
(subprojekt T2.3 Elektrochemická alkoxylace). Hlavním
cílem bylo vyvinout mikroreaktor umožňující dosažení
vysoké konverze a selektivity při pouze jednom průchodu
reakční směsi reaktorem. Tím se odstraní nutnost recyklu
nezreagovaných reakčních složek v současném výrobním
postupu při výrazném snížení nákladů na čištění a separaci
výsledných produktů. Hlavní myšlenkou nového návrhu
bylo použití štěrbinového elektrochemického reaktoru
s 0,1mm štěrbinou spolu se segmentovanou elektrodou.
Během výzkumu tématiky v tomto subprojektu byla
studována kinetika vybraných elektrochemických reakcí
i hydrodynamika dvoufázového toku uvnitř mikroreaktoru
a to jak experimentálně tak pomocí matematických simulací. Současně byla zkoumána možnost paralelizace celého
procesu. Tento způsob umožní jednoduché, ale účinné

gií a inovace procesů (Nancy, Toulouse, Lyon, Paříž,
Manchester, Aachen, Mainz, Karlsruhe, Apeldoorn, Tarragona, Varšava a Praha) a dále se ho účastnili čtyři průmysloví giganti:
− GlaxoSmithKline − druhý největší producent farmaceutik na světě,
− Degussa − největší výrobce chemických specialit na
světě,
− Procter & Gamble − vedoucí dodavatel produktů spotřební chemie,
− Siemens − vedoucí firma v oblasti automatických
systémů řízení procesů.
Zbývajícími partnery v konsorciu byly servisní společnosti Britest (UK), Dechema (D) a Arttic (F).
Celý projekt byl rozdělen do několika částí. Vzájemné propojení jednotlivých částí projektu ukazuje obr. 1.
Celý chod projektu je zajišťován managementem v čele
s ředitelem projektu prof. Matloszem z Univerzity v Nancy. Vlastní výzkum se soustředí na tří aktuální chemická
odvětví a to farmaceutické produkty, speciální chemikálie
a spotřební chemii. V každém z těchto sub-projektů (SP)
byly řešeny tři samostatné úkoly, které tvořily vertikální
strukturu projektu. Současně existovala i horizontální propojení jednotlivých úkolů shromažďující výsledky podobného charakteru napříč různými problematikami. Jedná se
především o metodiky práce, laboratorní protokoly, vy353

Chem. Listy 103, 327−362 (2009)

Bulletin

Tým ÚCHP AV ČR byl také zapojen
v demonstračním projektu TE.3 v oboru spotřební chemie.
Tato část projektu byla zaměřena na aplikaci mikroreaktorů pro výrobu meziproduktů pro mycí prostředky a aviváže. Cílem demonstrace bylo implementovat laboratorní
výsledky do poloprovozní praxe. V podstatě šlo o paralelizaci statických mikromísičů použitých pro výrobu nenewtonských kapalin s komplexní vnitřní strukturou.
Poloprovozní výsledky ukazují, že navržený postup je
vhodný pro zvětšování výrobní kapacity mikroreaktorů a
přináší řadu dalších výhod. Jedná se především o udržení
identických procesních podmínek a tím o zaručení identických vlastností výsledných produktů. Další výhodou je
kompaktnější velikost zařízení nebo kratší doba potřebná
na rozběhnutí aparatury spojené se sníženými provozními
náklady.
Konečné hodnocení výsledků projektu je právě posuzováno Evropskou komisí. Z již zveřejněných hodnocení
vyplývá, že ambiciózní cíle projektu byly naplněny a některé výsledky dokonce předčily očekávání. S jistotou
můžeme říci, že mikrotechnologie je slibnou cestou
k vytvoření nových, bezpečnějších a čistších výrobních
procesů.
Více informací o projektu a výsledcích lze získat na
web portalu projektu IMPULSE:
http://impulse.inpl-nancy.fr/

Obr. 2. Nový bipolární mikroreaktor pro elektrochemickou
alkoxylaci

zvýšení výrobní kapacity mikroreaktorů (scale-up), které
je v případě komplexních procesů prováděných
v tradičních reaktorech poměrně náročné.
Výsledkem intenzivní spolupráce několika mezinárodních pracovišť (VŠCHT Praha, ÚCHP AV ČR, CNRS
Nancy Francie, IMM Německo) je zcela nový elektrochemický mikroreaktor pro methoxylaci 4-methylanisolu.
Nově navržený reaktor kombinuje využití bipolárních
elektrod a paralelního uspořádání štěrbin (obr. 2). Tento
mikroreaktor tvoří jednotkový modul pro případné zvětšování kapacity výroby pomocí výše zmíněné paralelizace.
Dalším výsledkem je návrh průmyslového mikroreaktoru, který umožní výrobu 3500 tun produktu za rok. Takový mikroreaktor bude obsahovat elektrody s řádově
větší plochou při zachování stejné tloušťky štěrbiny.

J. Křišťál, V. Jiřičný,
ÚCHP AV ČR

Osobní zprávy
Prof. RNDr. Bohumil Kratochvíl, DSc.
šedesátníkem
Čas měří všem stejně a tak se přihodilo, že 16.dubna
tohoto roku se dožil v poměrné duševní i tělesné svěžesti
šedesáti let i ctěný šéfredaktor časopisu Chemické listy.
Vzhledem k aprílovému datu narození se v některých pasážích tohoto článku pokusím o lehce netradiční přístup.
Narodil se sice v Praze, ale kdyby si mohl vybrat, jistě by
se narodil na Moravě, což dokumentuje jeho až extrémně
obdivný vztah k lidovým písním z této oblasti, který na
vlastní ušní bubínky pocítila i řada účastníků chemických
sjezdů a dalších akcí České společnosti chemické. V letech
1968−1972 vystudoval chemii na Přírodovědecké fakultě
Univerzity Karlovy v Praze a v roce 1977 zde obhájil svou
kandidátskou práci, ve které se pod vedením profesora
Jenšovského již zaměřil na problematiku rentgenové strukturní analýzy, které zůstal věrný až do dneška. V roce
1985 přešel na Vysokou školu chemicko-technologickou
v Praze, kde se v roce 1986 habilitoval v oblasti krystalochemie. V roce 1999 získal na VŠCHT Praha titul profeso-

ra v oboru chemie a technologie anorganických materiálů
a v roce 2004 mu byl Akademií věd ČR udělen vědecký
titul doktor chemických věd (DSc.), na základě předepsaného řízení a obhajoby disertační práce: „Příspěvek
k poznání polymorfie farmaceutických substancí“. Od
roku 1985 je vedoucím Ústavu chemie pevných látek a od
roku 2006 proděkanem pro vědu a výzkum Fakulty chemické technologie VŠCHT Praha. Redaktorem našeho
časopisu je od roku 1986 a od roku 1996 je jeho šéfredaktorem.
354
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Prof. Kratochvíl vzal do svých rukou osud našeho
časopisu v ekonomicky složitém období, kdy zmizela
ochranná ruka státu a časopis se musel zcela postarat sám
o sebe, což v té době rozhodně nebylo zcela jednoduché.
Navíc se množily pochybnosti o potřebě českého chemického časopisu, objevily se zcela nové trendy ve vydávání
časopisů (internet), a vznikla i konkurence podobně zaměřených soukromých časopisů. Zůstává nehynoucí zásluhou
Prof. Kratochvíla že si všechny tyto trendy včas uvědomil,
přizpůsobil jim taktiku i strategii vydávání našeho časopisu a na svých bedrech přenesl náš časopis přes turbulentní
devadesátá léta a zajistil jeho prosperitu a rostoucí impaktový faktor i v první dekádě nového tisíciletí. I kdyby neudělal nic jiného, patří mu za to vděk naší chemické veřejnosti.
Vzhledem k výše uvedenému impozantnímu výčtu
aktivit Prof. Kratochvíla je s podivem, že mu zbude část
i na široké spektrum aktivit mimochemických. Kromě již
výše okomentovaného postižení moravskými písněmi zůstává překvapivě aktivním sportovcem. Po atletice, divoké
vodě, běžkách a rekreační kopané se věnuje cyklistice,
kolečkovým bruslím, plavání a dalším aktivitám. Obdivuhodně si dokáže poručit i v restauraci, dopít poslední pivo
a odebrat se do tělocvičny na všemožné tréninky, nám
laikům mnoho neříkající. Jeho mimořádná řemeslná zručnost, kterou sám s oblibou zneužívám při různých technických úpravách v domácnosti, je příslovečná a slouží mu
úspěšně při neustálém zdokonalování jeho chalupy. No
a když k tomu přidáme, že – alespoň podle jeho vlastního
tvrzení – neustále a rád doma luxuje, uklízí, vaří a snad
i pere – začíná se nám rýsovat postava téměř ideálního
muže. V zájmu objektivity a abych nebyl považován za
patolízala, musím přiznat, že tato tvrzení, která jsou zejména často pronášena v přítomnosti mé vlastní ženy, jsou
velmi často zpochybňována jeho vlastní ženou. To však
jeho odborné, sportovní ani lidské kvality rozhodně nijak
nesnižuje.
Takže si dovoluji pozdvihnou pomyslnou sklenku
jeho milovaného moravského vína a popřát mu, aby nám
ještě co nejdéle vydržel takový jaký je ( i s tím knírkem,
který je údajně v nebezpečí).
Jiří Barek

statečný a neohrožený, přitom velmi přívětivý, čímž získal
si lásku celé redakce, a jakkoli neprojevuje pronikavý rozum ostatních pánů redaktorů, zevnějšek jeho přece byl
doporučením a povahou více je šéfredaktorem. Možno-li
vytknouti mu něco, tedy právě to, že mnoha lidem sluchu
dopřává a s každým se přátelí.
Zdeněk Bělohlav
Náš pan šéfredaktor je skutečně pan a šéf. Jeho přirozená autorita se projevuje například v tom, že ani při jeho
hlášené nepřítomnosti si nikdo (včetně zasloužilých redaktorů) netroufne usednout do jeho křesla. Nicméně shovívavě snáší naše neobratné pokusy připravit ho o část jeho
autority různými vtípky na jeho osobu. Dokonce také dovoluje vést část pracovního zasedání redakčního kruhu
v humorném duchu. Přitom ale dbá na to, aby se jednání
nevymklo jeho kontrole a tak příliš uvolněné pány redaktory vždy včas usměrní. A je to tak dobře, protože schůze
redakčního kruhu jsou pro všechny vždy příjemnou událostí navíc doprovázenou dobrým pocitem z kusu odvedené práce.
Petr Holý
Poblahopřát milému šéfredaktorovi je jistě povinnost
každého věrného (a funkčně podřízeného) redaktora, čímž
toto poníženě činím.
Avšak bez jakýchkoliv postranních úmyslů musím
vyzvednout jak jeho kvality odborné, kdy kromě špičkové
práce vědecké spolupracuje s průmyslem a stále přemýšlí
o tom, jak by svůj obor přiblížil jak laikům tak studentům,
tak jeho kvality kulturní. V těch druhých kvalitách rád
vídám, i když zde nejsem úplně odborník, že se neomezuje
na poslouchání a nadšený zpěv sprostonárodních písní
s typickou moravskou dechovkou, ale že vychutná i nejednu Blodkovsky načechranou árii operní, odmítá jednoduchost přízemních afroamerických ať již venkovských tak
vězeňských jazzově orientovaných rytmů, holduje obecně
múzám; dokáže po právu ocenit jemným jazýčkem vybranou krmi špičkové francouzské kuchyně či subtilní chuťové podtóny gurmánské porce japonských nudlí servírovaných s drceným ledem, rozliší harmonické tóny rýnských
ryzlinků ale i nicotné rozdíly v kvalitě mnoha degustovaných griotek a jiných lepidel. Jeho kvalita kulturní se projevuje i v životě každodenním, kdy se jeví jako pravý
gentleman s jemností až s úctou zacházející s gentil sesso
a dalšími objekty společenskými a přírodovědeckými.
Je mužem železným, jezdí na kole v mrznoucím dešti,
hraje fotbal s pedagogy, zasedá v odborných radách, učí
a zkouší mraky studentů, proděkanuje, řídí úspěšný časopis, který pod jeho vedením vyspěl ve vlajkovou loď České společnosti chemické, a nad to, světe, drž se, vědecky
pracuje, jak dokazuje titul DSc. (se zdůrazněným chybějícím „r“). Přestože se mu, ani na jeho vlastní žádost, nedostalo posvěcení jeho technicky orientovaného myšlení,
nezatrpkl a pro svoji Almu Mater je jedním z těch, kteří
vysoko třímají vlající praporec se znakem červené křivule.
Takové OSOBNOSTI, které nakonec, jak říkával

V aktech vídeňského Válečného archivu je uschován
posudek na slavného maršála Radeckého. Parafráze na
současného „maršála“ Chemických listů by mohla znít asi
následovně:
Muž duchaplný a podnikavý, ve všech ohledech dokonalý šéfredaktor, činorodý ve své kanceláři i v redakci,
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Dersu Uzala, jsou i lidmi, jsou solí Země a já mám tu čest
nechat na sebe občas dopadat kousek jeho stínu. A to mne
těší. Po východním zvyku mu tímto přeji „tisíc let“ a nejen
to, přeji mu, aby se nezměnil, udržel si svůj pel, individualitu a svěžest a byl nám všem vzpruhou a oporou tak, jak
to právem podědil po svém skvělém předchůdci, doktoru
Jiřím Gutovi.
A tak mi nezbývá, než zapět na notečku rýmů Egona
Bondyho:

Za redakční kruh i za sebe mu tedy za jeho práci děkuji a přeji mu, po té šedesátce, po čínsku: „tisíc let“.
Pavel Drašar
Jsou čtyři kategorie vědců: dobří a vědí, že jsou dobří
(takové je třeba následovat), dobří a nevědí, že jsou dobří
(skromní, ale pozor na ně), slabí a myslí si, že jsou dobří
(takovým je třeba se vyhnout), slabí a vědí, že jsou slabí
(takovým je třeba pomáhat). Petr Holý patří do druhé kategorie.

Vysoko ve věži
Bohumil Kratochvíl
Vysoko ve věži na Lávce Novotného,
sedají redaktoři ve čtvercovém kruhu.
Tam jejich náčelník jen vousem přísně práská
ať při práci redakční tak při žlutém, co jde jim k duhu;
onť ví, že všichni redaktoři jsou jen divá cháska.

Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc.,
dr.h.c. – nový předseda
Akademie věd ČR oslavil
krásné životní jubileum

Pavel Drašar

Profesor Jiří Drahoš se narodil v roce
1949 v Českém Těšíně. Vystudoval
fyzikální chemii na Vysoké škole
chemicko-technologické v Praze, ve
stejném oboru získal na tehdejším
Ústavu teoretických základů chemické techniky ČSAV
(nyní Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.) hodnost
CSc. V letech 1985−1986 pracoval v rámci stipendia nadace Alexandra von Humboldta na Univerzitě Hannover ve
Spolkové republice Německo; působí rovněž jako hostující
profesor na Univerzitě Sao Paulo, Brazílie. Na VŠCHT
Praha se habilitoval v oboru chemické inženýrství (1994),
obhájil zde doktorát věd (1999) a v roce 2003 byl jmenován profesorem chemického inženýrství.
Profesor Drahoš pracuje od roku 1973 v Ústavu chemických procesů AV ČR, v období 1992−1995 a 2004 až
2005 byl zástupcem ředitele, v letech 1996−2003 zastával
funkci ředitele ústavu. Za přínos rozvoji svého oboru získal v roce 1977 cenu ČSAV a v roce 2006 obdržel pak
čestný doktorát Slovenské technické univerzity
v Bratislavě. Od roku 2005 byl místopředsedou Akademie
věd České republiky a od letošního března je pro příští
čtyřleté období jmenován prezidentem republiky novým
předsedou AV ČR.
Hlavním předmětem odborného zájmu jubilanta jsou
vícefázové chemické reaktory. Publikoval mnoho původních vědeckých prací v impaktovaných mezinárodních
časopisech, je spoluautorem řady zahraničních a tuzemských patentů, přednesl velké množství zvaných přednášek
na mezinárodních konferencích. Podle SCI byly jeho práce
více než 600krát citovány.
Profesor Jiří Drahoš se velkou měrou věnuje také
významným organizačním aktivitám na poli vědy a výzkumu. Mezinárodní uznání jeho mimořádných schopností
spolu s perfektní znalostí řady cizích jazyků přispělo
k tomu,že byl opakovaně zvolen do prestižní funkce prezidenta Evropské federace chemického inženýrství pro období let 2006−2009. Této pocty se mu dostalo jako vůbec
prvnímu kandidátovi ze zemí střední a východní Evropy.

Ing. Petr Holý, CSc. vstupuje
do klubu šedesátníků
Petr Holý se narodil v roce 1949
v Praze a v té žije i působí dodnes.
Jako věrný dejvičák vystudoval
VŠCHT Praha, kde pod vedením
doc. Jandy v roce 1973 obhájil diplomovou a v roce 1979 i disertační práci. Poté pracoval
do roku 1985 s prof. Vodrážkou v oddělení biochemie
Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze a od roku
1985 pracuje v Ústavu organické chemie a biochemie
Akademie věd, v letech 1994−2006 jako vedoucí skupiny
supramolekulární chemie a dnes jako vedoucí projektu.
Léta 1989−1990 pracoval jako postdok u prof. W. Simona
na ETH Zürich ve Švýcarsku. Od roku 2002 pracuje jako
vážený redaktor časopisu Chemické listy. Kromě jiného se
účastnil a účastní výuky v několika předmětech na
VŠCHT Praha. Ve své vědecké práci se věnuje převážně
organické syntéze, rozvoji supramolekulární chemie
a krystalového inženýrství.
Je obtížné popsat bohatý život Petra Holého málo
slovy na stránkách tohoto časopisu. Velmi vážený a nápaditý chemik, pečlivý a citlivý redaktor, odpovědný recenzent a posuzovatel, na prvý pohled nesmělý člověk, v sobě
skrývá košatou další přehršli charakterů: skromného člověka, pracovitého zahrádkáře, odolného turistu, pečujícího
otce rodiny, vtipkujícího plukovního proviantního náčelníka, barvitého vykladače neuvěřitelných historek, šiřitele
pozitivního životního názoru, úporného sportovce, tvořícího kuchaře atd atd. Jeho osobní založení mu ale nedovolí
nebýt tím nejdůležitějším, čím je pro své okolí, neochvějným kamarádem ke svým vrstevníkům, oporou pro ty starší a vlídným učitelem pro mladší. Je snad těžké uvěřit, že
takový čiperný mužíček již vstoupil do klubu kmetů, kterým, jak praví citát „táhne na sedmdesátku“.
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Za dobu svého dlouholetého vedení ústavu Jaroslav
Janák shromáždil a vychoval řadu výrazných vědeckých
osobností a z ústavu učinil prestižní středisko výzkumu
a vědecké výchovy. I v politicky nesnadných letech se
významnou měrou zasloužil o to, že ústav prošel úskalími
bez ztráty vnitřní svobody a důvěry mezi pracovníky.
Jaroslav Janák stál při vzniku a profilování mezinárodních oborových časopisů, kde byl po několik desetiletí
členem edičních rad, editorem bibliografické sekce a speciálních tematických čísel časopisu. Byl účasten zrodu
několika zahraničních vědeckých společností a s tím byly
spojené i jeho studijní pobyty v Itálii, USA, Anglii a přednáškové stáže v Německu, Holandsku, Polsku, Rusku,
Číně, Kubě. Jeho vědecká činnost byla oceněna řadou
akademických a univerzitních organizací u nás (ČSAV,
MU, VUT, AV ČR) i v zahraničí (Polsko, Estonsko, Německo, Rusko, Itálie, USA, Slovensko).
Bohatou publikační činnost Jaroslava Janáka dokumentuje přes 300 původních prací a přehledových článků
a spoluautorství 7 knih, např. Liquid Column Chromatography (Amsterdam 1975) a kompendia Encyclopedia of
Separation Science (London 1996).
Pedagogicky působil prof. Janák na Masarykově univerzitě a v postgraduální výchově na ústavu. Zasadil se
o obnovení Chemické fakulty Vysokého učení technického
v Brně (1992), kde obdržel vědeckou hodnost doktor honoris causa (1996). Je nositelem Hanušovy medaile, medailí M. S. Tswetta a J. Heyrovského a Bauerovy ceny.
J. Janák byl dlouhá léta aktivním členem Československé chemické společnosti a předsedou její brněnské
pobočky (1980−1993). Je čestným členem České i Slovenské chemické společnosti. Angažoval se ve výboru brněnské pobočky Společnosti pro dějiny věd a techniky a společně s Dr. A. G. Pokorným zpracoval kapitolu Chemie
v edici SDVT (R. Květ) „Hledání kontinuity vědy a techniky na Moravě a ve Slezsku“. V letech 1968−1971 byl
zvolen členem hlavního výboru Svazu vědeckých pracovníků, který se snažil o udržení svobodné výměny názorů.
Svaz byl po 3 letech existence zrušen.
Pan profesor Janák se těší dobrému zdraví, udržuje si
velmi dobrý přehled vývoje nejen v odborné oblasti, ale
i na poli kulturním, politickém a společenském. Denně
dochází do své pracovny na Ústavu analytické chemie
a sleduje dění na ústavu, účastní se přednášek i seminářů
a jeho mladší kolegové rádi přijímají jeho rady a postřehy.
Jménem všech pracovníků ústavu si dovoluji panu profesoru Janákovi poděkovat za jeho celoživotní dílo a popřát
mu stálé zdraví, hodně radosti v soukromém životě a neutuchající aktivity v jeho konání.
Ludmila Křivánková

V současnosti působí Jiří Drahoš rovněž jako člen exekutivy World Chemical Engineering Council. V roce 2005 byl
také zvolen čestným členem Institution of Chemical Engineers UK. Od roku 2002 pravidelně předsedá Mezinárodnímu kongresu chemického a procesního inženýrství
CHISA.
V současnosti zastává Jiří Drahoš významná postavení také v mnoha tuzemských grémiích. Je předsedou sekce
Chemické inženýrství a biotechnologie Inženýrské akademie ČR, předsedou České společnosti chemického inženýrství, místopředsedou správní rady VŠCHT Praha
a členem představenstva Svazu chemického průmyslu ČR.
Je rovněž předsedou komise pro udílení hodnosti DSc.
v oboru chemické inženýrství, dále členem vědeckých rad
VŠCHT Praha, Fakulty chemického inženýrství VŠCHT
Praha a Fakulty strojního inženýrství VUT Brno.
Laudatio k 60-tinám Jiřího Drahoše a k jeho jmenování předsedou AV ČR by nebylo úplné bez zmínky o jeho
osobních zálibách. Desítky let se aktivně věnuje klasické
hudbě jako člen amatérského komorního sboru Canticorum iubilo. Zajímá se o literaturu, výtvarné umění a volné
chvíle rád tráví se svými blízkými na své chatě v Povltaví
nebo ve svém rodišti v krásných Beskydech. Popřejme
Jiřímu Drahošovi do dalších let pevné zdraví, mnoho tvůrčích sil pro rozvoj vědy a výzkumu v naší zemi a samozřejmě také nezbytné uspokojení nad úspěchy v profesním
i osobním životě.
Jiří Hanika
za všechny přátele, kolegyně
a kolegy z ÚCHP AV ČR

Jubileum prof. Ing. Jaroslava
Janáka, DrSc., dr.h.c.
Dne 27. května 2009 oslaví 85 let
prof. Ing. Jaroslav Janák, DrSc.,
dr.h.c., iniciátor vzniku a dlouholetý
ředitel Ústavu analytické chemie
Akademie věd v Brně, zakladatel
a průkopník české i slovenské školy
plynové chromatografie.
Po absolvování Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (1947) vedl analytickou laboratoř Chemických závodů v Litvínově, odkud přešel do
vznikajícího Ústavu pro naftový výzkum v Brně (1951).
Originální Janákova myšlenka analýzy plynů na chromatografické koloně s oxidem uhličitým jako mobilní fází,
která vznikla ještě za jeho působení v Litvínově, vedla
záhy k sestrojení přístroje vlastní konstrukce. Přístroj byl
patentován v Československu v roce 1952 a s odstupem
času se ukázal být prvním patentem plynového chromatografu uděleným na světě. Na základě raných vědeckých
úspěchů byl v roce 1956 Jaroslav Janák vedením Československé Akademie věd pověřen založit Laboratoř pro
analýzu plynů ČSAV v Brně, z níž se vyvinul dnešní
Ústav analytické chemie AV ČR.

Prof. Ing. Jaroslav Janák, DrSc. –
pozdravení k životnímu jubileu
Osobu, lépe osobnost, Jaroslava Janáka není třeba
naší chemické veřejnosti představovat. Jeho působení,
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vědecká činnost a rozsáhlé aktivity byly již několikrát
hodnoceny jak v našem odborném tisku (např. i pisatelkou
těchto řádků v Chemických Listech), tak v zahraničních
publikacích. Proto místo výčtu činnosti a popisu běhu
života jubilanta několik vzpomínek.
Milý Jaroslave, je tomu už přes půl století (!), rovných 57 let, kdy jsi v uniformě vojáka prezenční služby
přednášel na 1. Analytické konferenci s mezinárodní účastí konané v Praze o plynové chromatografii resp. přístroji
pro plynovou chromatografii, jehož jsi byl autorem.Snad
jen připomínku pro mladší generaci lučebníků – chromatografistů, z nichž mnozí dnes pracují s přístroji řízenými
počítači, bych připomněla – popsala zařízení, které bylo
svým způsobem revolucí v analýze plynů.
Celoskleněný přístroj se skládal ze zásobníku oxidu
uhličitého, kolony s adsorbentem, byrety typu azotometru
s roztokem KOH a nivelační nádobky, umožňující odečítání objemu. Vzorek byl vpravován do proudu nosného plynu (CO2) z dávkovací byrety. Nosný plyn se v měrné byretě v roztoku KOH absorboval a vytvářel jen mikrobublinky. Na koloně docházelo k separaci složek analyzované
směsi a jednotlivé složky byly stanovovány z objemových
změn nad hladinou roztoku. Časový údaj průniku plynu do
byrety umožňoval jejich identifikaci.
Toto až geniálně jednoduché zařízení představovalo ve své době „revoluci“ v analýze běžných směsí plynů a nelze se proto divit, že v 50. letech minulého století
se rychle šířilo nejen na akademická a výzkumná pracoviště, ale po příslušných adaptacích i do provozních laboratoří. V našich tehdejších poměrech a možnostech bylo podstatné, že přístroj nebylo obtížné si vyrobit v každé laboratoří a snadno ho přizpůsobit pro řešení daného problému.
Přístroj se spontánně začal nazývat Janákostroj a rychle se
rozšířil nejen u nás, ale i v zahraničí a začal vytěsňovat
klasické metody analýzy plynů.
Pro mě osobně bylo vystoupení Jaroslava Janáka na
konferenci v Praze zjevením. Krátce po absolvování chemie na PřF UK v Praze a obhájení diplomové práce z oblasti polarografie jsem byla pověřena prof. Oldřichem
Tomíčkem, tehdejším vedoucím katedry analytické chemie, abych realizovala jeho „sen“, znovuzavedení analýzy
plynů. Do začátku jsem měla k dispozici několik stránek
textu v Tomíčkově věhlasné učebnici analytické chemie,
věnovaných klasické analýze plynů. Nastalo údobí, ve
kterém bylo třeba získat rozsáhlejší znalosti a pokusit se
shromáždit instrumentaci, která byla uložena někde ve
sklepních prostorách a zapomenuta přežila válečné období,
zrezivělá, nepochopená. A ve chvíli, kdy klasické Hemplovy byrety, pipety a jako nejmodernější Orsatův přístroj
byly uváděny do provozu, objevil se Jaroslav Janák a plynová chromatografie. Jeho přednáška iniciovala u nás vytvoření pracovní skupiny separačních metod, která ve
svých začátcích byla zaměřena především na plynovou
chromatografii. Ještě dnes říkám : „ Díky Ti, Jaroslave.“
Samozřejmě, že Jaroslav Janák se svými odbornými
i organizačními schopnostmi nastartoval velmi rychle rozvoj plynové chromatografie. Původní brněnské působiště
Ústav pro naftový výzkum opustil, založil Laboratoř pro

analýzu plynů ČSAV. Následně vybudoval Ústav analytické chemie ČSAV, jehož byl po dlouhá léta ředitelem.
(Později dal této instituci, po vzoru ústavu na TH Eindhoven, vedeném prof. Keulemansem, název Ústav instrumentální analytické chemie.)
Na tomto místě by měl následovat rozsáhlý výčet
všech aktivit Jaroslava Janáka. Alespoň tedy namátkou:
Jeho zásluhou se plynová chromatografie u nás velice
rychle rozšířila. V laboratořích vyráběné přístroje se stále
zdokonalovaly. Spolupráce Janáka a jeho týmu na vývoji a
realizaci komerčně vyráběných přístrojů řady CHROM
s podnikem Laboratorní přístroje vytvářela instrumentální
základnu pro naše instituce i zahraniční pracoviště.
Organizačně vytvořil již v ranném stadiu (začátkem
50. let ) pracovní skupinu ze zástupců různých pracovišť,
která se zabývala dalším rozvojem a možnostmi plynové
chromatografie. Organizoval odborné semináře a sympozia s mezinárodní účastí.
Vybudoval renomované pracoviště s rozsáhlými mezinárodními kontakty, které se věnovalo nejmodernějším
separačním metodám a v tomto trendu pokračuje až do
dnešních dnů.
Zveřejnil nesčetné množství odborných prací a je
autorem resp. spoluautorem řady knižních publikací.
Jaroslav Janák se stal celosvětově uznávanou osobností a jeho aktivity s přibývajícími lety neustaly. Jeho
zásluhy o rozvoj chromatografie byly oceněny řadou mezinárodních uznání (např. udělení Cvětovy medaile americkou odbornou institucí a Cvětovy medaile udělené Sovětskou akademií věd).
Milý Jaroslave, Číňané prý při podobných příležitostech, jakým je tvé krásné výročí narozenin, přejí „10.000
let“. Číselně třeba o nějaký řád méně, ale stejně srdečně Ti
přeji ještě mnoho let ve zdraví a činnosti, která Tě bude
těšit a uspokojovat.
Eva Smolková – Keulemansová

Polokulatiny redaktorky Evy
Nepatří sice k dobrému tónu bavit se o tom, kolik je
které dámě let , avšak lednový Bulletin Chemických listů
již stejně potvrdil, že RNDr. Eva Juláková, CSc se narodila dne 4. června 1944. Stalo se to v Praze, na Vinohradech.
Eva absolvovala jedenáctiletku na náměstí, které se již
opět jmenuje po Jiřím z Lobkovic a vystudovala chemii na
Přírodovědecké fakultě UK. Specializovala se v analytické
chemii, graduovala v roce 1966 a na stejné škole získala
v roce 1969 i vědeckou hodnost CSc. Vzápětí odcestovala
do USA, kde absolvovala jednoroční postdoktorský pobyt
u prof. Guilbaulta v New Orleans. S prof Guilbaultem
publikovala v r. 1970 velmi podnětnou práci o enzymových elektrodách, která je citována dodnes.
Tím se uzavřelo její odborné formativní období a Eva
se postarala o potomstvo − dvě dcery. V mezidobí pracovala v laboratořích Státního ústavu pro kontrolu léčiv.
Konečně v roce 1975 se potkala se svým posláním − stala
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se redaktorkou chemické redakce SNTL, kam ji na žádost
vedoucího redakce, Dr. A. Schütze, doporučil prof. J Zýka.
Zde setrvala až do zániku nakladatelství v roce 1991. Po
určitou dobu se účastnila práce v soukromém nakladatelství Informatorium a nyní, na volné noze, pracuje především pro nakladatelství VŠCHT Praha. Od vzniku GA ČR
až donedávna se rovněž velmi účinně starala o informační
záležitosti této instituce.
Eva je rozená redaktorka − má hluboké vzdělání, široký odborný přehled, smysl pro obsahovou i formální jednotu, je systematická, pečlivá a skvěle profesionálně komunikuje jak s autory, tak s nakladatelskými a tiskařskými
pracovníky. Redigovala a rediguje dlouhý zástup odborných knih (u jedné z nich je rovněž spoluautorkou). Podstatně přispívá jak k formální, tak i k odborné kvalitě publikací a vznáší i podněty a náměty autorům pro budoucí
publikační činnost. Vedle své odborné práce je Eva i zaujatou zahrádkářkou a neobyčejně výkonnou babičkou pěti
vnoučat.
My všichni kamarádi (a "zákazníci") Evě přejeme do
dalších let co největší radost ze života, z vnoučat i z práce.
Karel Štulík

medailí UP. Byla mu však udělena i další ocenění: Čestné
uznání České rady ČSVTS, Plaketa Výzkumného ústavu
potravinářského průmyslu, Pamětní medaile FPBT
VŠCHT, Ballingova i Votočkova medaile či Medaile Italské zemědělské společnosti. Získal též několik stipendií,
včetně prestižního Fulbrightova, které mu umožnily dlouhodobé působení v Dánsku (Carlsberg Laboratory),
v Holandsku (University of Amsterdam) a v USA (City
College of the New York University). Byl rovněž hostujícím profesorem University of Luton (U.K.).
V oblasti vědecko-výzkumné se věnoval zejména
enzymologii, imunochemii a biosensorům. Publikoval více
než 200 původních sdělení, převážně v zahraničních časopisech, více jak 70 přehledných článků a je spoluautorem
12 patentů i řady učebních textů a kapitol v monografiích.
V posledních letech koordinoval dva projekty USA (USIA
a CZ/US program), 2 granty EU (Copernicus) a řadu projektů GAČR i FRVŠ i mezinárodní projekt UNEP/GEF
„National Biosafety Framework for the Czech Republic“ (Opatření k biologické bezpečnosti v České republice).
Prof. Káš byl a dosud je členem a funkcionářem renomovaných domácích a zahraničních společností a organizací. Jmenujme alespoň ty nejvýznamnější: sekretář komise pro biotechnologie IUPAC, předseda Biotechnologické
společnosti ČR a zástupce v European Federation of Biotechnology, člen redakční rady Food and Agricultural Immunology (Karger), Biotechnology Advances (Elsevier),
Chemických listů a bulletinu Bioprospect. Je dlouholetým
členem České společnosti chemické, Komitétu pro biochemii a molekulární biologii, České společnosti pro biochemii a molekulární biologii, Americké chemické společnosti a byl členem vědeckých rad VŠCHT, FPBT VŠCHT,
1. LF UK v Praze, Chemické fakulty Slovenské technické
univerzity v Bratislavě a Ústavu genetiky a fyziologie
AV ČR. Po několik období pracoval též jako proděkan
FPBT VŠCHT, aj. Zúčastnil se jako člen organizačních
výborů řady mezinárodních kongresů a symposií v oblasti
biochemie a biotechnologie, a to jak v tuzemsku, tak
v zahraničí. V současnosti se zúčastní přípravy Evropského kongresu FEBS, který se bude konat 4.−9.7.2009
v Praze, kde připravuje jedno symposium (Biochemical
Prospects for Better Food and Feed), konferenci mladých
biochemiků. Nelze ani opomenout, že je spolu s Dr. HansPeter Meyerem z Lonzy zakladatelem Česko-švýcarských
biotechnologických symposií. V současnosti se podílí na
přípravě již pátého symposia, které se uskuteční v r. 2011
v Praze.
Tento suchý výčet aktivit jubilanta by mohl na první
pohled připomínat jiné obdobné životopisy jubilantů. Nic
není tak pravdě vzdálené. Prof. Káš se stal klíčovou a nezaměnitelnou osobností dějin Ústavu biochemie a mikrobiologie na VŠCHT. Veškerou svoji aktivitu vložil do budování katedry a později ústavu. Organizoval již v šedesátých letech minulého století kurzy s účastí zahraničních
expertů, vybudoval laboratoře posluchačů, rozvíjel výzkum v oblasti enzymologie a později imunochemie, vyškolil řadu pracovníků, kteří se uplatnili na ústavech nejen
doma, ale i v zahraničí a byl tak připraven převzít počát-

Prof. Ing. Jan Káš, DrSc., jubilující
Přední český biochemik prof. Jan Káš se 26. května
dožívá v pilné práci sedmdesáti pěti let. Po absolvování
VŠCHT v r. 1957 pracoval v různých řídících funkcích
v Mrazírnách, n.p. v Táboře a později v Praze.
V roce 1964 zahájil kariéru vysokoškolského učitele
a stal se duší vznikající katedry biochemie na VŠCHT.
V letech 1994 až 2000 pak byl jejím vedoucím. Jeho iniciativa byla a stále je velmi široká a sahá od pedagogické
práce, přes vědecko-výzkumnou činnost až po rozsáhlé
aktivity organizační. Přednášel biochemii, biotechnologie
a řadu specializovaných přednášek z oblasti enzymologie
a imunochemie. Je školitelem studentů doktorského studia,
předsedou oborové rady v oboru biochemie na FPBT
VŠCHT v Praze a členem oborových rad na PřF UK
v Praze a PU v Olomouci. Jeho mnohaleté zkušenosti vysokoškolského učitele byly zúročeny při koordinování
5 mezinárodních projektů TEMPUS, které umožnily pracovníkům ústavu navázaní řady plodných mezinárodních
spoluprací i dopomohly ke zlepšení instrumentálního vybavení ústavu. V současnosti je členem Rady nově vytvořeného Biotechnologického ústavu AV ČR i členem Koordinačního výboru projektu UNEP/GEF „Implementation
of the Draft NBF for the Czech Republic“, na jehož realizaci spolupracuje s Ministerstvem životního prostředí
a řadou dalších státních institucí i nevládních organizací.
Úkolem projektu je především dodržování regulačních
opatření v oblasti genetických modifikací i objektivní informace veřejnosti o této problematice formou publikací,
přednášek i dalšími sdělovacími prostředky.
Prof. Káš se významným způsobem podílel na budování a vzniku Katedry biochemie PřF UP v Olomouci
a jeho činnost byla oceněna rektorem univerzity pamětní
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v jejíž řadách aktivně pracoval od roku 1948. Jeho vědecká činnost byla oceněna Hanušovou medailí v roce 1982.
Pan doktor Trojánek naplnil bohatý a plodný život.
Žil a pracoval pro komunitu organických chemiků a pro
rodinu. Byl mnohým z nás spolupracovníkem, učitelem,
přítelem a všem vzorem člověka oddaného své práci a své
zemi. Za vše mu za sebe, jeho kolegy a přátele děkuji.
Nezapomeneme.

kem devadesátých let odpovědnost za ústav a vyvést ho na
mezinárodní úroveň. Jeho zkušenosti mu umožnily se
uplatnit i v mezinárodním kontextu.
Kolegové a přátelé přejí panu profesorovi stálou životní aktivitu, kterou udivuje své okolí a přejí si ještě dlouhou spolupráci pro rozvoj jeho milovaného ústavu.
Pavel Rauch.

Václav Suchý

Za Janem Trojánkem
S velkým zármutkem jsem v předvánočním čase přijal zprávu o úmrtí pana Dr. Ing. Jana Trojánka, DrSc.
Když jsem psal gratulaci k jeho osmdesátinám, netušil
jsem, že za necelé tři roky budu na něho s pohnutím vzpomínat a psát, co pro nás znamenal, již bohužel v minulém
čase. Dne 24. března by se dožil 83 let. Všichni jeho přátelé a kolegové věděli, že se poslední roky potýkal se zákeřnou nemocí, ale soudě podle jeho psychických aktivit až
do posledních dnů nikdo tak smutný a rychlý konec neočekával. Odešel člověk, kterého k minulosti i k budoucnosti
váže dlouhá doba vytrvalé práce.
Dr. Trojánek byl a zůstane velikánem naší organické
chemie a chemie přírodních látek. Jeho odborný start
ovlivnil prof. Rudolf Lukeš, se kterým publikoval řadu
prací o methylačním štěpení kvartérních zásad a solí
s nenasycenými alkyly. Od poloviny padesátých let naplnily jeho vědecký život přírodní látky, především alkaloidy rostlin z čeledi Apocynaceae a Papaveraceae. Popsal
absolutní konfiguraci vinkaminu a přispěl k jeho využití
v terapii. Zabýval se izolací morfinu z makové slámy pomocí iontoměničů. Během svého působení v USA (Illinois
State University) studoval látky s cytotoxickým účinkem.
Při své práci měl možnost postupně využít všechny existující a postupně se vyvíjející techniky izolace a identifikace,
včetně metod spektrálních a rtg analýzy. Jeho podíl na
svazcích Preparativní reakce v organické chemii a práce
týkající se totální syntézy řady alkaloidů, mu zajistily světový ohlas.
Všichni kteří ho znali, obdivovali jeho životní filozofii, jeho neúnavnou píli a houževnatost. Mnohým mladším
kolegům a studentům byl nedostižným vzorem pro šíři
a hloubku odborného záběru, nonšalantnost, jiskřivý vtip
a skromnost. Z paměti nikdy nevymizí jeho brilantní přednášky na chemických sjezdech a seminářích konaných
v Liblicích či Smolenicích, originalita jeho rétoriky
s chytrými a humornými průpovídkami. Dr. Trojánek se
podílel jako školitel, konzultant či oponent na výchově
těch, kteří dále rozvíjeli organickou chemii a chemii přírodních látek. Jeho zájem o dění v organické chemii neopadl ani po odchodu do penze, což dokazují jeho pravidelné návštěvy na přednáškách Odborné skupiny organické,
bioorganické a farmaceutické chemie ČSCH, tradičně
konané na VŠCHT Praha.
Janu Trojánkovi se dostalo mnohých poct a vyznamenání od chemických i akademických institucí. V roku 2000
se stal čestným členem České společnosti chemické,

Zemřel prof. RNDr. Antonín
Berka, DrSc.
V pátek 19. prosince 2008 zemřel po
dlouhé těžké nemoci dlouholetý člen
České společnosti chemické, bývalý
vedoucí katedry analytické chemie na
Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, prof. RNDr. Antonín Berka, DrSc. Profesor
Berka zanechal výraznou stopu nejen v životech svých
nejbližších, ale i v životě nás, jeho žáků, diplomantů, aspirantů a spolupracovníků. Není možné na pár řádcích minut
postihnout celý lidský život, přesto mi dovolte pár vzpomínek na člověka, který byl naším učitelem, spolupracovníkem i přítelem.
Profesor Berka se narodil se 8. listopadu 1931 v Praze, dětství i mládi však prožil v příjemné atmosféře Kutné
Hory. Vystudoval chemii na tehdejší Matematickofyzikální fakultě Karlovy univerzity a od roku 1954 působil na katedře analytické chemie Přírodovědecké fakulty
Univerzity Karlovy nejprve jako aspirant, od r. 1957 jako
odborný asistent, od r.1966 jako docent a od roku 1983
jako profesor analytické chemie.
Svou vědeckou práci zaměřil na analytické využití
redox reakcí a v této oblasti publikoval více než dvě stovky prací v domácích i zahraničních časopisech.
Své vědecké zkušenosti z této oblasti i své pedagogické schopnosti v plné míře uplatnil při sepisování monografie věnované novějším redoxním činidlům, ve které se
svými dlouholetými spolupracovníky a přáteli prof. J. Zýkou a prof. J. Vulterinem detailně a přehledně zpracoval
tuto problematiku. Systematičnost, pečlivost a koncepčnost prof. Berky jistě významnou měrou přispěla k tomu,
že tato monografie, která se dočkala překladu do angličtiny, němčiny i ruštiny, patří k základním a dodnes často
citovaným dílům z oblasti analytického využití redox
reakcí.
Na rozsáhlou publikační i vědeckou aktivitu prof.
Berky spojitě navazovala i jeho neméně bohatá činnost
vysokoškolského pedagoga. Během více než čtyřiceti let
vedl desítky diplomantů, doktorantů a aspirantů a sepsal
sedm skript zaměřených na výuku analytické chemie. Byl
členem řady odborných komisí s fakultní i celorepublikovou působností, vykonával funkci proděkana Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a vedoucího katedry
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o biologických expozičních testech, o osudu chemických
škodlivin v organizmu a o hodnocení zdravotního rizika
lidí a obdržel hodnost doktora věd. Profesorem toxikologie
se stal na 3. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze
v roce 1990.
Důležitou součástí jeho činnosti byla problematika
nejvýše přípustných koncentrací v pracovním prostředí.
Zde uplatňoval své široké vzdělání a dlouholeté zkušenosti
z toxikologie. Od roku 1974 vedl Národní referenční laboratoř pro biologické expoziční testy a pracovní skupinu pro
NPK-P chemických škodlivin v ovzduší a pro chemické
karcinogeny. Účastnil se přípravy vládního nařízení o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, směrnice o hygienických zásadách pro práci s chemickými karcinogeny a souboru jednotných metod pro vyšetřování biologického materiálu v průmyslové toxikologii.
Jeho zkušenosti byly využívány i v zahraničí. V roce
1972 byl vyslán do Iráku v souvislosti s hromadnou otravou lidí i zvířat, kterou způsobila methylrtuť. V roce 1986
byl expertem Mezinárodní organizace práce v Iránu. Podílel se na přípravě dokumentů pro Světovou zdravotnickou
organizaci a opakovaně pro ni pracoval jako dočasný poradce. Byl členem redakční rady časopisu Biological Monitoring (USA).
Profesor Bardoděj byl dlouholetým předsedou Odborné skupiny toxikologické chemie při České společnosti
chemické. Pod jeho vedením Odborná skupina pořádala
pravidelné toxikologické semináře, z nichž jarní toxikologické semináře se širokým tématickým spektrem se staly
pojmem. Ze všech jarních seminářů byly publikovány
sborníky.
Je třeba ocenit celoživotní práci profesora Bardoděje,
kterou věnoval jak výchově studentů, tak výzkumu
i ČSCH. Vědecké a pedagogické práci věnoval celý život
své nadání, schopnosti a zkušenosti. Právem je řazen mezi
naše přední odborníky v oboru průmyslové toxikologie.
Dokladem toho je i jeho bohatá publikační činnost: přes
130 časopisecky publikovaných prací, přes 10 učebnic,
monografií a skript. Četná pozvání a účast na mezinárodních kongresech svědčí o tom, že patřil mezi odborníky,
kteří jsou známi i ve světě.
Jeho práce byla oceněna řadou uznání. V roce 1971
byl obdržel cenu Společnosti pracovního lékařství při České lékařské společnosti JEP, v roce 1984 se stal čestným
členem Československé společnosti pracovního lékařství,
v roce 1989 mu byla udělena Hanušova medaile Československé společnosti chemické a Purkyňova medaile České
lékařské společnosti JEP.
V osobě profesora Zdeňka Bardoděje odešla výrazná
osobnost v oboru toxikologie. Jeho studenti a spolupracovníci na něj budou právem s respektem vzpomínat.
Čest jeho památce!
Miloň Tichý, Zdeňka Čábelková,
Bohumil Turek
za toxikologické skupiny České společnosti chemické

analytické chemie této fakulty.
Všem těmto činnostem, vyžadujícím obrovské množství času i energie, se mohl intenzívně věnovat i díky mimořádně dobrému rodinnému zázemí, zejména trpělivosti,
porozumění a podpoře jeho ženy. I po svém odchodu na
zasloužený odpočinek se dokázal radovat ze života
v kruhu svých nejbližších a prožívat s nimi krásné chvíle
na jeho milovaném Zbýšově.
Budeme na něho vzpomínat nejen jako na vysokoškolského pedagoga a vědce, ale i jako na příjemného společníka, který se ochotně a rád zapojil do společenských
akcí na naší katedře i fakultě v dobách méně uspěchaných,
než je ta dnešní. Budeme na něho vzpomínat jako na člověka, který nám pomáhal najít místo v analytické chemii
i v životě.
Jiří Barek

K nedožitým 85. narozeninám profesora
Zdeňka Bardoděje
Opustil nás prof. Ing. RNDr. PhMr Zdeněk Bardoděj,
DrSc. Zemřel 16. prosince 2008 v Praze po krátké nemoci.Uzavřel se tak jeden pestrý a plodný život.
Narodil se 20. května 1924 v Holešově, kde získal
základní a středoškolské vzdělání. V letech 1945 až 1949
vystudoval Vysokou školu chemicko-technologického
inženýrství v Praze, v letech 1946 až 1950 Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně.
Od roku 1951 byl zaměstnán na Ústavu pracovního
lékařství v Brně jako vedoucí laboratoře biochemické toxikologie. Po jejím zrušení odešel do Krajské hygienické
stanice v Brně, kde pracoval na odboru hygieny práce.
V roce 1953 se přestěhoval do Prahy. Na vznikající katedře hygieny práce a chorob z povolání Lékařské fakulty
hygienické Univerzity Karlovy v Praze získal místo odborného asistenta. V letech 1967 až 1968 působil jako hostující docent na univerzitě v Tübingen. V roce 1970 se stal
vedoucím Ústavu lékařské chemie a toxikologie na Lékařské fakultě hygienické (dnes 3. Lékařská fakulta) Univerzity Karlovy v Praze, vedoucím katedry toxikologie a členem vědecké rady Institutu pro další vzdělávání lékařů
a farmaceutů v Praze. Později pracoval na Škole veřejného
zdravotnictví Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. O jeho kurzy na toxikologická témata byl vždy
zájem. Současně externě přednášel toxikologii a bezpečnost práce na Vysoké škole chemicko-technologické
v Praze.
Kandidátskou disertační práci na téma „Vstřebávání,
metabolismus a účinek trichloretylenu“, za kterou obdržel
hodnost kandidáta věd, obhájil v roce 1963. V roce 1964
byl habilitován na docenta Lékařské fakulty hygienické
Univerzity Karlovy v Praze po úspěšné obhajobě habilitační práce „Studie o účincích a metabolismu styrenu“.
V roce 1980 úspěšně obhájil studii pojednávající
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