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ELEKTŘINA Z PANELŮ NEBO TEPLÁ VODA ZE STŘEŠNÍCH KOLEKTORŮ?

IVO JIŘÍČEKa, MICHAL KOLOVRATNÍKb,
JAN MACÁKa, MICHAEL POHOŘELÝa, LINDA
DIBLÍKOVÁa a VÁCLAV JANDAa

zvyšovat s rostoucí cenou elektrické energie s přímým
dopadem do zrychlené návratnosti. O výhodnosti podpory
pro velké investory na zelené louce, kteří si umí vyjednat
výhodné množstevní slevy na panely a dosáhnout na nejrůznější další dotace, není třeba pochybovat. Otázka je,
jestli to je ten správný směr ve fotovoltaice, který bychom
chtěli dotovat z peněz na podporu OZE v ČR. Dotace fotovoltaiky je obecně drahá a rozpočet na podporu OZE, který společně plní všichni plátci faktur za elektřinu, není
bezedný. Pro systémy s instalovaným výkonem nad 30 kW
jsou sice výkupní ceny nižší na úrovni 12,79 Kč kWh1.
Jestli je toto snížení dostatečné k motivaci investorů
upřednostnit více instalací do malých střešních systémů
před jednou megawatovou instalací na zelené louce, není
zřejmé. Malé střešní systémy nepotřebují hlídací službu
a umožňují spotřebu přímo v místě výroby. To je velmi
výhodné, neboť ztráty při několikanásobné transformaci
a transportu silové elektrické energie ke vzdálenému spotřebiteli mohou celý efekt projektu na zelené louce značně
poškodit.
Ještě vyšší výkony z jednotky plochy (1 kWp
z 3,5 m2) lze získat pomocí koncentračních fotovoltaických systémů CPV. Současná technologie koncentruje při
nízkém konstrukčním profilu do 30 cm až 2000 sluncí na
chlazené třípřechodové fotočlánky s konverzní účinností
cca 38 % (cit.4). Použití pro střešní systémy je však sporné
vzhledem k potřebě polohovacího zařízení (trackeru). Velké naděje jsou vkládány do tenkovrstvých křemíkových
panelů o tloušťce okolo 1 m, dále se však budeme zabývat v současné době nerozšířenějšími monokrystalickými
a polykrystalickými FV panely.
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Úvod
Otázka, která napadá snad každého, kdo si chce pořídit nějakou sluneční instalaci na střechu rodinného nebo
bytového domu, snížit provozní náklady spojené s energií
a eliminovat tak nárůst cen konvenční energie je následující: Mám si pořídit fotovoltaické (PV) panely nebo kolektory na teplou vodu? Co je pro mě výhodnější a jaká bude
životnost a návratnost mého systému? O porovnání zdánlivě neporovnatelných technologií se pokouší studie1, která
srovnává obě technologie na základě energetické účinnosti
a nákladovosti se závěrem, že bez uvažování jakýchkoliv
podpor má fototermika jednoznačně navrch, pokud je spotřeba tepelné energie rozložená rovnoměrně v průběhu
celého roku, např. při ohřevu TV. Předložený článek zavádí ještě jedno srovnávací kritérium. Při použití konceptu
exergické účinnosti však dochází k jiným závěrům.

Solární ohřev TV a přitápění
Sluneční kolektory vyrábí tepelnou energii s vysokou
účinností konverze. Malý fototermický systém v porovnání
s fotovoltaickým systémem vyrobí ze stejné plochy ročně
zhruba 4 více kWh energie. Energie je většinou ukládána
do zásobníku, jehož obsah odpovídá plánované potřebě
tepla do přidružených systémů ohřevu TV, bazénu či přitápění. Výrobci se předhánějí v nabídce sofistikovaných
systémů s přitápěním, přestože praktické využití a návratnost takových řešení je dosti problematická. Z ekonomického hlediska však vychází nejefektivněji systém, který pokrývá potřebu teplé vody v létě, a nejsou zde žádné
nadbytky energie. Lepší návratnost dokladují až výpočty5
pracující s nárůstem ceny zemního plynu a elektřiny o 5 %
ročně při současném využití nenárokové dotace
z programu SFŽP pod položkou Solární systémy na celoroční ohřev vody. Při obdržení její maximální výše do
50 %, max. 50 000 Kč je návratnost okolo 15 let. To je na
úrovni životnosti kolektorů. Systémy pořízené bez dotace

Fotovoltaický systém
Instalace solárních zařízení, které produkují elektrickou energii, je zvláště výhodná při prodeji za dotovanou
cenu do veřejné sítě, která je garantována po dobu 20 let2.
Současné výkupní ceny3 na úrovni 12,89 Kč kWh1 pro
systémy o instalovaném výkony do 30 kW sice od minulého roku klesly o 4,2 %, stále je však toto řešení vhodné pro
investory s malou vlastní spotřebou elektrické energie. Pro
většinu ostatních investorů malých střešních systémů bude
výhodnější zvolit si prodej formou zelených bonusu, které
umožňují přímou spotřebu elektrické energie v místě výroby, za což obdrží 11,91 Kč kWh1, a přebytky dodají do
sítě. Výhodou tohoto řešení zejména v rodinných domech
je propojení solární elektrárny s rozvody v domě bez nutnosti budovat nové přípojné místo. Úspora se dále bude
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kWh rok1 kWp1 a průměrnou celoroční teplotu okolí,
která činí 12 °C. Do vakuového kolektoru s průměrnou
roční účinností přeměny 60 % vchází voda o teplotě 283 K
a vychází s teplotou 363 K. Koeficient kvality tohoto tepla
lze vyčíslit jako K= (363283)/363=0,22. Celková exergická účinnost kolektoru je pak rovna ηex=0,6·0,24 =0,13
neboli 13 %. Při srovnání s exergickou účinností FV panelu na úrovni 16 % tak vychází jako nižší. Produkce P (%)
exergie a anergie systémů při 100% příkonu sluneční energie je uvedena na obr. 1. Posouzení systémů podle exergie
je jen jeden z možných podhledů. Je zřejmé, že energii
z kolektorů již nechceme dále přeměňovat, ale spotřebovávat jako teplo.

by se do černých čísel prosté návratnosti měly dostat až za
zhruba 30 let. Situaci v ČR by mohl zlepšit až nový zákon
o podpoře tepelné energie z obnovitelných zdrojů energie. Německý zákon o teple6 s účinností od 1. 1. 2009,
zavádí podporu a ukládá povinnost vlastníků budov pokrýt
potřebu tepelné energie minimálně z 15 % při využití energie ze slunečního záření. Požadavky zákona jsou splněny,
když u obytné budovy s více jak dvěma obytnými jednotkami jsou nainstalovány solární kolektory s plochou minimálně 0,03 m2 aperturní plochy na m2 užitné plochy. Snahou
zákonodárců je dosáhnout v roce 2020 14 % podíl obnovitelné energie na zásobování teplem. O pozitivním efektu
výroby tepla z OZE vedoucí ke snížení závislosti na importech energie a ochraně klimatu není třeba pochybovat.

Srovnání systémů

Kvalita elektřiny a tepla

Srovnání systémů uvádí tabulka I. Výkon se u fotovoltaických zařízení vyjadřuje obvykle v kWp, představující jednotku výkonu solárního panelu v bodě maximálního
výkonu za standardních testovacích podmínek (1000 W m2;
AM 1,5; 25 °C). Maximální výkon současných FV modulů
pro jednotlivé aplikace se pohybuje od 120290 Wp, skutečný výkon je funkcí kvality článku, úhlu a intenzitě dopadajícího záření a venkovní teploty. Většina výrobců FV
panelů dále garantuje, že tento výkon neklesne pod 80 %
během 20 let. Moduly mají plochu od 0,8 do 2 m2, přičemž
okrajová část plochy slouží k uchycení a výroby se neúčastní. Maximální výkon fototermických kolektorů se dosahuje při čistě optické účinnosti bez ztrát tepla do okolí,
skutečný výkon závisí na venkovní teplotě a střední teplotě
kolektoru, způsobu redukce ztrát do okolí (izolací, vakuem), úhlu a intenzitě záření.
Účinnost přeměny kolektorových systémů v závislosti
na technologii je 5565 % při životnosti 1520 let, na
zásobník a kolektory je poskytovaná záruka do 10 let. Výrazně nižší životnost fototermiky je způsobena tepelnou
únavou, korozního působení teplosměnných médií na použité materiály a přítomností pohyblivých částí (čerpadla,

Elektrická energie je kvalitnější produkt než teplo.
Z elektřiny lze vyrobit teplo s vysokou účinností přeměny,
např. ráno v rychlovarné konvici. Opačný proces při stejné účinnosti však již možný není. Tyto problémy zohledňuje koncept exergie, který vyjadřuje přeměnitelnost
(konvertibilitu) energie. Jakoukoliv energii kolem nás si
můžeme představit jako směs přeměnitelné a nepřeměnitelné energie neboli součet exergie a anergie. Srovnání
různých druhů energie pak lze provést pomocí koeficientu
kvality (K), který udává podíl exergie na celkovém množství energie. Koeficient kvality K pro elektřinu je roven
jedné. To znamená, že elektřina je čistá exergie. Koeficient
kvality pro teplo však závisí na teplotě, při které je teplo
k dispozici. Protože teplo obsahuje vyšší podíl přeměnitelné energie při vyšších teplotách, než je tomu při teplotách
nižších, je kvalita tepla o vyšších teplotách vyšší než při
teplotách nižších. Koeficient kvality pro teplo (carnotův
koeficient) je vždy menší než jedna. Při vyrovnání teploty
dodávaného tepla s teplotou okolí je K rovno nule. Takové
teplo je čistá anergie. Pro srovnání uvažujme stejný příkon
sluneční energie pro průměrné podmínky ČR do fotovoltaického a fototermického panelu na úrovni 900

Obr. 1. Produkce exergie a anergie systémů při 100% příkonu
sluneční energie

Obr. 2. 10 kW projekt solární elektrárny u benzinové stanice
blízko Budapešti
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Tabulka I
Typické parametry slunečních systémů pro podmínky ČR
Srovnání technologií
2

Maximální výkon, W m
Účinnost přeměny, %
Životnost, roky
Exergická účinnost, %

Produkce, kWh m2 rok1
Roční využití inst. výkonu, %
Faktor energet. výnosů
Optimální umístění v ČR

Elektřina-fotovoltaické panely
130

Teplo-fototermické kolektory
800

16 (38 CPV)
27,5
16 (38 CPV)
118

60
17,5
13
500

9,5
9
jih, 30° od vodorovné roviny

Cena investice, Kč m2 vč. příslušenství

17 500

7,1
6
jih, 45° od vod. roviny pro ohřev TV,
jih, 60° od vod. roviny pro přitápění
10 000

Investice, Kč kWh1 rok1
Návratnost, roky
Při investici 100 000 Kč lze produkovat

146

40

12 (s dotací)

15 (s dotací), 30 (bez dotace)

Při investici 100 000 Kč lze získat

8010,6 Kč rok1

672,6 kWh rok1 el. energie z plochy 2500 kWh rok1 tepla z plochy 5 m2
5,7 m2
6666,0 Kč rok1 s dotací
(3333 Kč rok1 bez dotace)

poloze s nejvyšším počtem slunečních hodin na jižní Moravě,
uvažovaná je průměrná produkce 900 kWh rok1 kWp1. Produkce z FV panelů v ČR je sice poloviční ve srovnání
s jihem Evropy, na druhé straně mají panely při nízké povrchové teplotě výhodnější výkonovou charakteristiku.
Výkon v závislosti na typu článku roste s klesající teplotou
až o 0,4 % K1. Produkce fototermického systému se může
pohybovat v širokém rozsahu 300700 kWh m2 rok1.
Vzhledem k poklesu účinnosti s teplotou vzduchu má však
většina systémů během tří měsíců zimního období zanedbatelnou produkci.
Využití instalovaného výkonu (kapacitní faktor) vyjádřený jako podíl skutečné produkce k teoretické maximální produkci, získané jako součin maximálního výkonu
a počtu hodin v roce, vychází výhodněji pro fotovoltaiku.
Při hodnocení ekologického přínosu solárních systémů je důležitým hlediskem faktor energetických výnosů
neboli kolikrát více energie systémy vyrobí za svoji životnost, než je nutné pro jejich výrobu. Z termických systémů
je faktor energetických výnosů v rozmezí 4,67,2 a nejlépe vycházejí vakuové kolektory, u FV panelů je faktor
v rozmezí 612.
Cena investice FV vychází z ceny 135 000 Kč kWp1
včetně veškeré kabeláže a invertoru, přičemž cena instalace bude záviset na tom, jestli je třeba budovat přípojné
místo. Cena fototermického zařízení se pohybuje mezi 15
a 25 000 Kč m2 včetně akumulace, armatur a regulace.
Ekonomické hodnocení je obtížné z důvodu rozdílné podpory systémů. Pro lepší porovnatelnost fototermiky
s dotovanou fotovoltaikou započítáváme dotaci 50 000 Kč

Obr. 3. Příčinou snížené životnosti byla ztráta integrity zatékáním srážkové vody pod krycí sklo

armatura). Účinnost přeměny u současných monokrystalických a polykrystalických FV panelů je mezi 1418 % při
životnosti 2530 let. Vyšší životnost fotovoltaiky však
není automatická a vybírat je třeba mezi výrobky
s dostatečnou garancí. Odstrašujícím příkladem jsou FV
instalace, které se nepovedly, jako např. demonstrační
projekt sluneční elektrárny na zelené louce u Budapešti
zbudovaný pro provoz osvětlení a elektroniky sousedící
benzinové stanice na obr. 2, 3.
V podmínkách ČR vyrobí 1 kWp (cca 10 m2 panelů)
průměrně 650–1150 kWh elektrické energie v závislosti na
603
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z programu SFŽP pro malé systémy, čímž se dostáváme na
cenu investice do kolektorového systému zhruba poloviční. Prostá návratnost je vypočtena jako podíl ceny investice a ročního toku peněz za předpokladu současné výkupní
ceny 11,91 Kč kWh1, to znamená bez zahrnutí inflace.
Výsledky vycházejí lépe pro fotovoltaický systém a pro
investora s částkou v řádu statisíců při vhodně orientované
střeše je tak projekt sluneční elektrárny dobrou alternativou s dostatečnou návratností. V případě sázky pouze na
fotovoltaický střešní systém a jeho instalaci na celou dostupnou plochu střechy a potřebě tepla by bylo možno
využít technologie tepelného čerpadla podporovaného
fotovoltaickou energií (PV-SAHP)7. Systém by měl teoreticky přečerpat srovnatelné množství tepla jako fototermické kolektory (troj až čtyřnásobek kWh elektrických), toto
řešení se však zatím jeví jako příliš přetechnizované
s nízkou návratností.

40 %. K ohřevu užitkové vody, kterou je třeba zajišťovat
celoročně, se v drtivé míře používá elektrická energie
(603 g kWh1 CO2) a tepelná energie spalováním fosilních
paliv zvláště zemního plynu (219 g kWh1 CO2). Zvýšení
podílu tepla z OZE by vedlo k šetření fosilních paliv, snížení závislosti na importech energie a snížení emisí skleníkových plynů a umožnilo tak nastoupit cestu k trvale udržitelnému rozvoji v zásobování energiemi.
Tento text vznikl v rámci projektů MŠMT ČR
MSM6046137304.
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Závěr
Systémy fototermických kolektorů vyrobí díky vyšší
účinnosti přeměny více kWh energie. Tato energie však
představuje nízkopotenciální teplo o nízké hodnotě exergie, takže celková exergická účinnost fototermiky je nižší.
Letní přebytky nelze prakticky využít. Prostá návratnost
investice do systému vyrovná životnost zařízení až při
započtení nenárokové dotace. Ani při započtení této dotace
ale nenabízí fototermika takovou návratnost jako dotovaná
fotovoltaika.
Fotovoltaické systémy vyrábějí čistou exergii při vyšším ročním využití instalovaného výkonu a umožňují tak
větší flexibilitu následného využití energie s odvodem
přebytků včetně přebytků letních do sítě. Výhoda použití
FV panelů tak spočívá v tom, že s vyrobenou energií máme možnost volby. Můžeme ji spotřebovat přímo a k ceně
11,91 Kč kWh1 si můžeme přičíst cenu, kterou bychom za
tuto energii při nákupu zaplatili distributorovi (2,00 až
5,00 Kč kWh1). Pro dobrou návratnost investice je však
potřeba vycházet pouze z panelů s garantovanou životností.
Malé střešní systémy nepotřebují hlídací službu,
umožňují spotřebu přímo v místě výroby a jsou odolnější
vůči vandalství. Pro investory do malých střešních systémů ze srovnání plyne, že doporučit lze instalaci FV panelů, přičemž vhodné je nechat část střechy volnou pro budoucí instalaci kolektorů. Čas pro jejich instalaci přijde v
okamžiku, kdy bude jasná jejich větší legislativní podpora.
I při současné podpoře lze určitý minimalizovaný systém,
který lze do budoucna rozšiřovat, doporučit v budovách při
očekávané vyrovnané spotřebě teplé vody v průběhu roku,
jako jsou nemocnice, hotely, lázně, domovy seniorů atd.
V ČR se na celkové spotřebě konečné energie teplo
podílí 60 %. V rámci trhu s teplem dominuje teplo
k vytápění budov s 60 % nad průmyslovým teplem se

I. Jiříčeka, M. Kolovratníkb, J. Macáka, M. Pohořelýa, L. Diblíkováa, and V. Jandaa (a Department of
Energetics, Institute of Chemical Technology, Prague,
b
Department of Mechanics of Liquids and Energetics,
Faculty of Mechanical Engineering, Czech University of
Technology, Prague): Electricity from Photovoltaic Panels or Warm Water from Roof Collectors?
The article describes various photovoltaic panels and
roof solar collectors. Their annual production, capacitance
factors, conversion factors, energy efficiency and economical benefits were calculated. Thermal collectors show
a higher conversion efficiency and higher heat production
but excess heat in summer cannot be usefully consumed.
Due to a low temperature of the produced heat the total
energetic efficiency of the roof photothermal systems is
lower than that of photovoltaic systems. The photovoltaic
systems do not need to be supervised, and make it possible
to use the electricity at home, at the production site. The
excess electricity can be fed into the electric network. New
support mechanisms are needed to decrease the investment
return time for heat generation in roof collectors.
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Volby do orgánů ČSCH
V letošním roce proběhnou volby do všech orgánů
ČSCH. Volí se 16 členů, 3 náhradníci a 3 členové Revizní
komise. Na hlasovacím lístku vyznačte maximálně
16 jmen kandidátů, které volíte do Hlavního výboru
a maximálně 3 kandidáty revizní komise. Vybrané kandidáty vyznačte křížkem (X). Pro volbu je možno využít
volební lístek, který naleznete na str. 629 tohoto Bulletinu CHL, nebo lze volit elektronicky. Pokud se rozhodnete pro elektronické hlasování, naleznete hlasovací
lístek na www.csch.cz. Hlasovací lístek odešlete na:
chem.spol@csvts.cz s předmětem „ Volby 2009 “.
Při korespondenční formě volební lístek zašlete na
adresu: Sekretariát České společnosti chemické, volební
komise, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1. Hlasovací
lístky zasílejte nejpozději do 28. srpna 2009. Vyhlášení
výsledků voleb bude oznámeno na internetových stránkách
ČSCH do 1.9.2009.
Volební komise

lečnosti chemické od roku 1976. Ve volebním období
20052009 byl členem Hlavního výboru. Je absolventem
VŠCHT, kde také obhájil vědeckou hodnost kandidáta věd
pro obor organická chemie. Je náměstkem ministra životního prostředí, ředitelem sekce technické ochrany životního prostředí, vedoucím delegace ČR v Chemickém programu OECD, delegátem ČR v Mezivládním fóru pro chemickou bezpečnost (IFCS) a členem správní rady Evropské Agentury pro chemické látky. Je členem Society for
Risk Analysis a CSECETOX.
Ing. Bláha je autorem nebo spoluautorem 60 původních
prací. Jeho prioritami z hlediska současné funkce jsou
environmentální rizika, nakládání s odpady, ochrana vod,
hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA) a Integrovaná
prevence a omezování znečištění (IPPC).
Jeho programem pro nové volební období je ideové řízení
aktivit Společnosti v oblasti vlivu chemie na životní prostředí a výchovně-vzdělávací akce zaměřené na vytváření
pozitivních názorů veřejnosti na chemii a její podíl na
kvalitě života.

Charakteristika kandidátů pro volby do
Hlavního výboru ČSCH na období 20092013

Čopíková Jana
Jana Čopíková (Prof. Ing., CSc.) je členkou České společnosti chemické od roku 1975. Ve volebním období 2005
až 2009 byla náhradnicí Hlavního výboru. Je absolventkou
VŠCHT a profesorkou pro obor technologie potravin na
Ústavu chemie a technologie sacharidů VŠCHT Praha. Je
členkou International Commision for Uniform Methods of
Sugar Analysis, Free Association of LABS.
Je autorkou nebo spoluautorkou 83 publikací a 1 patentu.
Její hlavní oblastí výzkumu jsou analýzy stanovení monosacharidů, oligosacharidů a polysacharidů a technologie
čokoládových a nečokoládových cukrovinek.
Jejím programem je prostřednictvím médií zdůrazňovat
nezastupitelnost chemie a chemické technologie. Formou
článků a veřejných diskuzí vedených vědci v oboru chce
vychovávat obyvatelstvo, co se týče výživy a hodnoty
potravin. Chce věnovat podporu zvláště Chemickým listům a podporovat společenské aktivity České společnosti
chemické.

Barek Jiří
Jiří Barek (Prof. RNDr., CSc., EurChem., CChem, FRSC,
nar. 1949) je členem České společnosti chemické od roku
1977. Je absolventem PřF UK, profesorem pro obor analytická chemie na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Autor
nebo spoluautor více než 250 publikací z oblasti elektroanalytické chemie, 4 cizojazyčných monografií z oblasti
analýzy a destrukce chemických karcinogenů, 10 kapitol
v monografiích z oblasti instrumentální analytické chemie
a 5 vysokoškolských skript. Hlavními směry jeho výzkumu jsou polarografická a voltametrická stanovení stopových množství biologicky aktivních organických látek se
zaměřením na látky významné z hlediska environmentálního, toxikologického a klinického. Je zástupcem ČSCH
v Divizi analytické chemie EuCheMS, v projektu Tunning,
redaktorem časopisu Chemické listy, členem redakční rady
časopisu Chemical Analysis a členem Royal Society of
Chemistry. Prof. Barek je předsedou odborné skupiny
analytické chemie ČSCH a od roku 1997 členem předsednictva ČSCH, kde odpovídá za hospodaření. Chce opětovně kandidovat na funkci hospodáře Hlavního výboru
a pokračovat v dosavadní ekonomické politice České společnosti chemické založené na maximální finanční samostatnosti poboček a odborných skupin a zajišťování finančních prostředků formou českých i mezinárodních grantů,
spoluprací s firmami, vysokými školami a ústavy AV ČR
a organizací ekonomicky ziskových konferencí, seminářů
a dalších akcí.

Čtrnáctová Hana
Hana Čtrnáctová (Prof. RNDr., CSc., nar. 1952) je členkou
České společnosti chemické od roku 1976. Je absolventkou PřF UK, profesorkou pro obor chemické vzdělávání
na Katedře učitelství a didaktiky chemie PřF UK v Praze.
Je členkou Division of Chemical Education EuCheMS,
International Organization for Science and Technology
Education (IOSTE) a European Science Education Research Association (ESERA), členkou redakčních rad tří
zahraničních časopisů.
Je autorkou nebo spoluautorkou 182 publikací, skript
a učebnic. Jejím hlavním zaměřením je problematika orientovaná na tvorbu učiva chemie na základních a středních

Bláha Karel
Karel Bláha (Ing., CSc., nar. 1953) je členem České spo605
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školách, oblast experimentální výuky, tvorba a aplikace
chemických učebních úloh a pregraduální i postgraduální
vzdělávání učitelů chemie.
Pokud bude zvolena do Hlavního výboru ČSCH, ráda by
se zaměřila především na otázky chemického vzdělávání,
a to na všech úrovních a typech škol, a na otázky popularizace chemie mezi mládeží i ostatní veřejností. Důležitá je
podle jejího názoru také stále se rozšiřující mezinárodní
spolupráce, společná setkávání chemiků na národních
i mezinárodních akcích a participace na národních a mezinárodních projektech.

vysokoškolské studium na VŠCHT Praha v oboru organické chemie, laboratoř prof. Otakara Červinky. Postgraduální studium v oboru biochemie absolvoval v roce 1988 na
Ústavu organické chemie a biochemie ČSAV, laboratoř
Dr. Jarmily Turkové. V letech 1988–1994 se zúčastnil
řady zahraničních stáží v Oklahoma Medical Research
Foundation, USA, a v European Molecular Biology Laboratory, SRN. Od roku 1995 pracoval na různých pozicích
ve firmách Sigma-Aldrich a Merck v oblasti prodeje chemikálií. Od roku 2007 pracuje jako výkonný ředitel ve
firmě Life Science Capital, která se zabývá přenosem technologií mezi základním a komerčním výzkumem a investicemi v této oblasti. Od roku 1995 působí také jako externí
pedagog na VŠCHT Praha na Ústavu biochemie a mikrobiologie. Tam se v roce 2002 habilitoval v oboru biochemie. Od roku 1998 je členem předsednictva Hlavního výboru České společnosti chemické a podílí se na organizaci
práce a na získávání finančních zdrojů od partnerů Společnosti. Do roku 2009 publikoval nebo byl spoluautorem
více než 50 vědeckých článků, je spoluautorem jedné vědecké monografie a spoluautorem vysokoškolských skript.
V případě zvolení do Hlavního výboru resp. předsednictva
chce pokračovat v marketingových a obchodních aktivitách ČSCH.

Drašar Pavel
Pavel Drašar (Prof. RNDr., DSc., nar. 1948) je členem
České společnosti chemické od roku 1974. Ve volebním
období 20052009 byl členem Hlavního výboru a místopředsedou Společnosti. Je absolventem PřF UK Praha,
profesorem pro obor organická chemie na Ústavu chemie
přírodních látek VŠCHT Praha. Členem American Chemical Society, exekutivy EuCheMS, American Society for
Engineering Education, Komise pro nomenklaturu
v organické chemii, Royal Society of Chemistry, výboru
České vakuové společnosti, předseda European Chemist
Registration Board (ECRB), předseda ECTN Label Committee.
Je autorem nebo spoluautorem 126 prací citovaných WoS,
23 patentů a 8 knih a kapitol v učebnicích. Jeho hlavní
oblastí výzkumu jsou chemie přírodních látek, syntéza
steroidních heterocyklů, supramolekulárních systémů obsahujících steroidy. Dále laboratorní metodika, vakuová
technika, dělící metody, HPLC a výpočetní metody sloužící pro předpověď pozorovatelných veličin.
Kandiduje do Hlavního výboru ČSCH a chce přispívat
k rozšiřování portfolia časopisů vydávaných ČSCH
a dalšími evropskými společnostmi. Chce se podílet na
organizaci IV. Evropského kongresu chemických společností roku 2012 v Praze.

Holčapek Michal
Michal Holčapek (Prof. Ing., Ph.D., nar. 1971) je členem
České společnosti chemické od roku 1996. Ve volebním
období 20052009 byl členem Hlavního výboru. Promoval
na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice,
kde pracuje ve funkci profesora pro obor analytická chemie, vede skupinu hmotnostní spektrometrie Katedry analytické chemie UPCE, je členem oborové rady pro obor
analytická chemie Fakulty chemicko-technologické UPCE
a PřF UP v Olomouci, národním zástupcem České republiky v International Mass Spektrometry Society, Spektroskopické společnosti J.M.M., redakční rady Journal of
Biomacromolecular Mass Spektrometry, recenzentem více
než 15 mezinárodních časopisů.
Je autorem nebo spoluautorem 85 publikací a 6 kapitol ve
skriptech. Hlavními směry jeho výzkumu jsou hmotnostní
spektrometrie a její spojení s vysokoúčinnou kapalinovou
chromatografií, strukturní analýza organických, bioorganických a organokovových sloučenin, zejména lipidomik,
polyfenolových sloučenin a metabolitů léčiv.
Jeho programem pro nové volební období je činnost
v rámci odborných skupin analytické chemie, chromatografie a elektroforézy, pardubické pobočce a rozšíření
domácích/zahraničních aktivit ČSCH v oblasti hmotnostní
spektrometrie.

Elbert Tomáš
Tomáš Elbert (Doc. RNDr., CSc., nar. 1949) je členem
České společnosti chemické od roku 1976. Ve volebním
období 20052009 byl náhradníkem Hlavního výboru. Je
absolvent PřF UK a docentem v oboru organická chemie
PřF UK v Praze. Je vedoucí Areálové laboratoře radioizotopů ÚOCHB AV ČR. Členem American Chemical Society a International Isotope Society.
Je autorem nebo spoluautorem 26 vědeckých publikací.
Hlavní oblastí výzkumu je syntéza biologicky aktivních
sloučenin značených radioizotopy o vysoké molární aktivitě a jejich aplikace ve vědě.
Jeho programem v novém volebním období je problematika likvidace nízkoaktivních spalitelných radioaktivních
odpadů v České republice z pohledu chemiků – členů
ČSCH.

Kafka Stanislav
Stanislav Kafka (Doc. Ing., CSc., nar. 1954) je členem
České společnosti chemické od roku 1980. Je předsedou
zlínské pobočky ČSCH a členem výboru odborné skupiny
organické, bioorganické a farmaceutické chemie. Je absolventem VŠCHT Praha, docentem pro obor organická chemie na Fakultě technologické Univerzity Tomáše Bati ve

Fusek Martin
Martin Fusek (Doc. Ing., CSc., nar. 1958) je členem České
společnosti chemické od roku 1995. V roce 1983 dokončil
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Zlíně. Členem oborové rady v doktorském studijním programu Chemie a technologie materiálů a rady studijního
programu Chemie a technologie materiálů na FT UTB,
komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací v doktorském studijním programu Chemie, obor
Organická chemie, na PřF MU, Rady vysokých škol
a International Society of Heterocyclic Chemistry.
Je autorem nebo spoluautorem 32 publikací a 2 vysokoškolských skript. Hlavní oblastí jeho výzkumu jsou dusíkaté heterocyklické sloučeniny.
V případě svého zvolení by se rád angažoval zejména
v oblastech, kde by mohl být nejvíce užitečný. Protože je
zaměstnanec vysoké školy – akademický pracovník a několik let zajišťoval přípravu a průběh krajských kol Chemické olympiády, pro jejichž pořádání jeho zaměstnavatel
poskytuje prostory a vybavení, předpokládá, že to jsou
zejména oblasti vzájemných vztahů a spolupráce České
společnosti chemické s vysokými školami, aktivity zaměřené na šíření zájmu o chemii mezi mládeží a aktivity souvisící se vzděláváním v chemických vědách a odborným
růstem mladých chemiků. Prací v Hlavním výboru, tak
jako dosavadní činností v místní pobočce, chce také přispívat k publicitě a respektu ČSCH v regionu.

(Knoxville, Santa Barbara, San Francisco, Richland, San
Diego, Tucson, Baltimore), Francii (Rennes, Nantes, Grenoble), Norsku (Trondheim) a Řecku (Athény) a dalších
zemích.
V případě zvolení se chce věnovat zejména práci s pobočkami, zlepšení informovanosti o práci ČSCH a procesům
spojeným s integrací ČSCH do evropských struktur.
Kolská Zdeňka
Zdeňka Kolská (Ing., Ph.D., nar. 1969) je členkou České
společnosti chemické od roku 2003. Je absolventkou
VŠCHT Praha, Ph.D. obhájila pro obor fyzikální chemie
na téže škole. Je odbornou asistentkou na Katedře chemie
Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí
nad
Labem,
spoluřešitelkou
projektů
GA ČR
a GA AV ČR. Je členkou České společnosti chemického
inženýrství.
Je autorkou nebo spoluautorkou 6 vědeckých publikací.
Hlavním směrem jejího výzkumu jsou odhadové metody
pro určení fyzikálně-chemických vlastností čistých látek.
Její program: „Mám dojem, že ač žiji v chemickém regionu, o práci Chemické společnosti (dále jen ČSCH), i jejího
Hlavního výboru, se v těchto končinách ví velmi málo.
Tomu nasvědčuje i nízká účast chemicky zaměřených
institucí z regionu na akcích, které ČSCH pořádá, či naopak. S řadou podniků či ústavů Ústecka naše katedra
(katedra chemie Přírodovědecké fakulty UJEP v Ústí nad
Labem) spolupracuje na různých aktivitách či projektech
a při těchto setkáních je vždy příležitost sdělit i novinky se
života ČSCH. Mohla bych tedy pomoci přispět k větší
informovanosti v regionu. Jako člověka mírně vědecky
pracujícího a publikujícího mne také velmi těší rostoucí IF
jediného oficiálního časopisu Asociace ČSCH. Vím, že náklady na jeho vydávání jsou nemalé. I v této oblasti bych se
snažila malou měrou přispět získáváním příspěvků či sponzorů z našeho regionu. Je zřejmé, že každý výbor má své
pracovní úkoly, které musí plnit a že se od každého člena
očekává aktivní spolupráce na jednotlivých činnostech.
Předpokládám svou účast na běžných, případně i méně
běžných, pracovních úkonech.“

Kanický Viktor
Viktor Kanický (Prof. RNDr., DrSc., nar. 1953) je členem
České společnosti chemické od roku 1995 a místopředsedou výboru odborné skupiny analytické chemie. Je
absolventem PřF MU v Brně, profesorem pro obor analytická chemie PřF MU v Brně, zástupcem ředitele Ústavu
chemie, členem rady Ústavu analytické chemie AV ČR,
členem České komise UNESCO a předsedou Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci.
Je autorem nebo spoluautorem 62 původních vědeckých
publikací. Hlavní směr jeho výzkumu je zaměřen na optickou a hmotnostní spektrometrii v indukčně vázaném
plazmatu, spektroskopii laserem buzeného plazmatu
a anorganickou analýzu geologických a enviromentálních
materiálů.
Jeho programem pro nové volební období je podílet se na
organizování sjezdů Asociací chemických společností,
organizaci přednášek zahraničních odborníků pozvaných
na základě spolupráce národních chemických společností
a spolupráce s chemickým/farmaceutickým průmyslem.

Křen Vladimír
Vladimír Křen (Prof. Ing., DrSc., nar. 1956) je členem
České společnosti chemické od r. 1995. Ve volebním období 20052009 byl členem Hlavního výboru. Je absolventem VŠCHT Praha. Pracuje ve funkci vedoucího sektoru Přírodních látek a biotechnologií Mikrobiologického
ústavu Akademie věd České republiky a je profesorem pro
obor biochemie na Lékařské fakultě UP v Olomouci. Je
členem České společnosti mikrobiologické, České společnosti pro biochemii a molekulární biologii a Royal Society
of Chemistry (FRSC). Je předsedou panelu GA ČR 207,
členem Evropské komise pro expertní činnost při posuzování grantových přihlášek 5. RP, členem redakční rady
Journal of Carbohydrate and Biotransformation a asociovaným editorem Biocatalysis and Biotransformation.
Je autorem nebo spoluautorem 170 publikací a kapitol
v monografiích a 21 patentů. Hlavními směry jeho výzku-

Koča Jaroslav
Jaroslav Koča (Prof. RNDr., DrSc., nar. 1955) je členem
České společnosti chemické od roku 1984. Je předsedou
brněnské pobočky ČSCH. V uplynulém funkčním období
(20052009) byl členem Hlavního výboru ČSCH a členem
předsednictva. Je absolventem Přírodovědecké fakulty
Masarykovy univerzity v Brně. Je jejím profesorem a zabývá se vývojem a aplikacemi počítačových metod
v oblasti modelování a simulací biologicky a materiálově
významných a zajímavých molekul a v oblasti počítačových návrhů chemických syntéz. Publikoval více než 120
původních prací v impaktovaných časopisech. Byl hostujícím profesorem nebo přednášel na pracovištích v USA
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Autorka nebo spoluautorka 69 publikací a 8 patentů. Hlavními směry jejího výzkumu jsou chemie a stereochemie
sacharidů a jejich derivátů, bioaktivní přírodní látky a separační metody.
Jejím programem pro volební období 20092013 je organizování odborných akcí, veřejných soutěží o nejlepší vědecké
práce, popularizace chemie a práce s mladými chemiky.

mu jsou biotechnologie a bioorganická chemie se zaměřením na farmaceutické a biomedicíncké produkty. Dále
biotransformace přírodních látek, chemo-enzymatická
syntéza, sekundární metabolity vláknitých hub, imobilizované mikrobiální buňky a glykobiologie.
Jeho programem pro nové volební období je organizace
setkání glykochemiků a glykobiologů CUKRBLIK, spolupráce při organizování sjezdů Asociací, zastupování české
chemické komunity v EUROCARB, ICO (International
Carbohydrate Organization), spolupráce v programech
COST a Centre of Excellence a práce se středoškolskou
mládeží  aktivity typu „Otevřená věda“.

Pavlíková Františka
Františka Pavlíková (Ing., CSc. MBA, nar. 1954) je členkou České společnosti chemické od roku 1978. Ve volebním období 20052009 byla členkou Hlavního výboru
a předsednictva Společnosti. Vystudovala VŠCHT Praha,
kde poté pod vedením Prof. Ing. J. Kuthana, DrSc. obhájila na FCHT v r. 1981 kandidátskou disertační práci v oboru organická chemie. Je obchodní ředitelkou firmy Cayman Pharma s r.o., součástí firmy Cayman Chemical Co.,
USA.
Ing. Pavlíková je autorkou a spoluautorkou 14 odborných
prací. Má bohaté zkušenosti získané v manažerských funkcích v několika významných českých a zahraničních firmách.
V novém volebním období by chtěla využít své profesní
znalosti v kontaktech s kolektivními členy ČSCH
z obchodní/výrobní sféry.

Lemr Karel
Karel Lemr (Prof. RNDr., Ph.D., nar. 1963) je členem
České společnosti chemické od roku 1989. V letech 1997
až 2002 byl členem výboru místní pobočky v Olomouci,
ve volebním období 20052009 byl členem Hlavního výboru. Je absolventem PřF Univerzity Palackého v Olomouci, kde pracuje jako profesor pro obor analytická chemie
a vedoucí Katedry analytické chemie. Je členem panelu
GA ČR P206 a předseda Rady doktorského studia oboru
Analytická chemie.
Jako autor nebo spoluautor publikoval více než
75 původních vědeckých prací. Hlavními směry jeho výzkumu jsou analytická chemie, hmotnostní spektrometrie
(procesy ionizace a fragmentace látek), separační metody
(kapalinová chromatografie a kapilární elektroforéza ve
spojení s hmotnostní spektrometrií), analýza biologicky
aktivních látek.
„Českou společnost chemickou vnímám jako zdravě sebevědomé sdružení lidí spojených zájmem o chemii. Jejím
posláním je hájit zájmy svých členů i význam oboru, podporovat jeho prestiž a tím i prestiž chemiků. Je mnoho
způsobů, jakými je dnes toto poslání naplňováno a mnoho
dalších způsobů lze jistě vymyslet, ať již v oblasti popularizace chemie, její výuky nebo podpory výzkumu. Všechny způsoby mají a musí mít jeden jednotící prvek.
V dnešním světě zahlceném nejrůznějšími a často účelovými informacemi musí směřovat k poskytnutí nezkreslených informací o chemii a dění kolem ní. Chemie není zlá
a neubližuje, jak můžeme někdy slyšet ze sdělovacích prostředků. Není ale ani hodná, jen ji lze využít i zneužít. Je nutné upozorňovat na rizika, ale je nutné také poskytnout prostor
k poznávání a pochopení toho, co lidem vývoj v tomto oboru
přináší. K takovému poznávání chci přispívat.“

Slovák Václav
Václav Slovák (Doc. RNDr., Ph.D., nar. 1966) je členem
České společnosti chemické od roku 1992. Ve volebním
období 20052009 byl členem Hlavního výboru, výborů
ostravské pobočky ČSCH a odborné skupiny termické
analýzy ČSCH. Je absolvent Přírodovědecké fakulty UP
v Olomouci, docentem pro obor anorganická chemie na
Ostravské univerzitě.
Hlavní směr jeho odborného zaměření je studium kinetiky
heterogenních termických reakcí pomocí termické analýzy
a propagace chemie a přírodních věd.
Jeho programem pro nové volební období jsou aktivity
v potlačování chemofobie medializací pozitivních výsledků a jejich popularizací, propagace chemie mezi žáky základních a středních škol (koordinace akcí typu jarmarků,
noci vědců, chemické olympiády a dalších), získávání
financí na tyto oblasti, přenášení informací z Hlavního
výboru do odborné skupiny termické a ostravské pobočky
ČSCH.
Stawiski Artur Pawel
Artur Pawel Stawiski je členem České společnosti chemické od roku 2007. Ve volebním období 20052009 byl
kooptovaným členem Hlavního výboru a předsednictva.
Vysokoškolské vzdělání získal v oboru Aplikovaná matematika na varšavské univerzitě. Je vedoucím pracovníkem
firmy MERCK v České republice.
Jeho programem pro nové volební období je řídit strategii
ČSCH ve spolupráci s neakademickou sférou.

Moravcová Jitka
Jitka Moravcová (Prof. Ing., CSc., nar. 1950) je členkou
České společnosti chemické od roku 1981. Ve volebním
období 20052009 byla členkou Hlavního výboru, předtím
3 roky byla v předsednictvu. Je absolventkou VŠCHT
Pardubice, profesorkou pro obor organická chemie na
Ústavu chemie přírodních látek VŠCHT Praha. Je členkou
rady instituce ÚOCHB AV ČR, vědecké rady FPBT,
VŠCHT a ČVUT a členka oborových rad doktorských
studijních oborů na FPBT, ČZU, Universitě Pardubice
a UP Olomouc.
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Ventura Karel
Karel Ventura (Doc. Ing., CSc., nar. 1952) je členem České společnosti chemické od roku 1977. Ve volebním období 20052009 byl členem Hlavního výboru a předsednictva. Je absolvent FCHT v Pardubicích v oboru analytická
chemie, profesorem pro obor analytická chemie na Univerzitě Pardubice. Je členem oborových rad doktorských studijních programů Analytická chemie, Chemické vzdělávání a Chemie a technologie potravin. Je členem předsednictva ČSVTS a předsednictva Ústřední komise chemické
olympiády.
Je autorem a spoluautorem více než 60 odborných publikací. Hlavní směry jeho odborného zaměření jsou analýza
toxikologicky významných látek v biologickém materiálu
a životním prostředí, analytika výbušnin a jejich reziduí,
příprava vzorků k analýze, extrakční techniky.
Jeho programem pro nové volební období je práce s mládeží (ÚKChO), spolupráce ČSCH s policejní složkou MV
a celní správa (Memorandum) na drogové problematice.

Tříska Jan
Jan Tříska (Doc. Ing., CSc., nar. 1944) je členem České
společnosti chemické od roku 1979. Ve volebním období
20052009 byl členem Hlavního výboru. Vysokoškolský
titul získal na VŠCHT Praha. V roce 1998 se habilitoval na
VŠCHT Praha. Je zakládajícím členem Inženýrské akademie České republiky a členem oborové rady Zemědělské
chemie JU v Českých Budějovicích oborové rady Chemie
ŽP MU v Brně.
Autor a spoluautor 100 původních prací a 17 patentů.
Hlavní směr jeho odborného zaměření je izolace
a identifikace biologicky aktivních látek a xenobiotik ve
složkách životního prostředí a v rostlinách, jejich analýza
pomocí chromatografických metod a GC-MS. Byl členem
týmu, který vyvinul první křemenné kapilární kolony
v Československu.
Jeho programem v případě svého zvolení je akcentovat
v ČSCH projednávání problematiky chemie životního
prostředí včetně příslušné legislativy a ustavit v Českých
Budějovicích pobočku ČSCH.

Vinšová Jarmila
Jarmila Vinšová (Doc. RNDr., CSc., nar. 1951) je členkou
České společnosti chemické od roku 1977. Ve volebním
období 20052009 byla náhradnicí Hlavního výboru. Je
absolventkou Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové,
kde pracuje na Katedře anorganické a organické chemie
od roku 1974. Je členkou České farmaceutické společnosti
ČLS JEP a předsedkyní oborové rady komise F6 grantové
agentury FRVŠ.
Její vědecká činnost je zaměřena na studium proléčiv
a přípravu potenciálních antituberkulotik, modelování
biologicky aktivních peptidů a vztahy mezi strukturou
a biologickou aktivitou. Je autorkou nebo spoluautorkou
44 původních prací, 3 patentů a 6 vysokoškolských skript.
Přednáší a vede semináře a praktická cvičení z organické
a bioorganické chemie pro studenty Farmacie (česká
a anglická větev), Bioanalytiky a kurs stereochemie v doktorském studiu. Je garantkou magisterského studia farmacie, předsedkyně komise pro rigorozní řízení, členka komise pro obhajoby doktorských disertací a členka oborové
rady pro obor bioorganická chemie. Od r. 1995 tutorkou
zahraničních studentů a spoluodpovídá na fakultě za program ERASMUS.
V případě zvolení by usilovala o propojení komunikace
mezi farmaceutickými chemiky, organickými chemiky
a biochemiky na tuzemské i mezinárodní úrovni, podílela
by se na propagaci a organizování mezinárodních setkání
a na výchově mladé generace bioorganických a farmaceutických chemiků.

Ulrichová Jitka
Jitka Ulrichová (Prof. RNDr., CSc., nar. 1956) je členkou
České společnosti chemické od roku 1980. Ve volebním
období 20052009 byla členkou Hlavního výboru a předsedkyní Společnosti. Promovala na Přírodovědecké fakultě
Masarykovy univerzity v Brně. Pracuje ve funkci profesorky pro obor biochemie na Lékařské fakultě Univerzity
Palackého v Olomouci. Je přednostka Ústavu lékařské
chemie a biochemie, vedoucí Laboratoře buněčných kultur
a prorektorka UP pro vědu, výzkum a doktorská studia. Je
členkou 4 dalších odborných společností – České společnosti pro biochemii a molekulární biologii, European Society of Toxicology In Vitro, International Society for Study
of Xenobiotics and Centre for Doctoral Education – European University Association. Pracuje jako členka několika
domácích a evropských komisí. Je vedoucí redaktorkou
časopisu Biomedical Papers.
Je autorkou nebo spoluautorkou 112 publikací, 26 přehledných článků a 6 patentů. Hlavním směrem jejího výzkumu
je studium biologické aktivity přírodních látek na primárních buněčných kulturách a in vivo modelech.
Jejím programem pro nové volební období je udržení
a další posílení odborného postavení ČSCH mezi českými,
evropskými vědeckými společnostmi a v EuCheMS, aktivní role Společnosti na připravovaných akcích pro Rok
chemie 2011 a v Asociaci českých chemických společností. Zvýšit zastoupení ČSCH v grantech, kde bude Společnost řešitelem a/nebo spoluřešitelem, pokračovat v rozšiřování vzájemně prospěšných kontaktů s výrobními/
obchodními společnostmi chemického/farmaceutického
průmyslu, výzkumnými a akademickými institucemi
v České republice a zahraničí. Pokračovat v dobré spolupráci se sousedními národními chemickými společnostmi
založené na výměně mladých chemiků, přednášejících
a organizování společných kongresů.

Vohlídal Jiří
Jiří Vohlídal (Prof. RNDr., CSc., nar. 1946) je členem
České společnosti chemické od roku 1972. Je profesorem
pro obor makromolekulární chemie, vedoucím katedry
fyzikální a makromolekulární chemie PřF UK, členem
redakční rady Collection of Czechoslovak Chemical Communications; od 1995 pracuje v komisích a pracovních
skupinách IUPAC včetně vedení projektů IUPAC; od
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r. 2002 předseda Českého komitétu pro chemii a člen výboru Asociace českých chemických společností. Je garantem magisterských chemických studijních programů na
PřF UK.
Jeho vědecké zaměření je chemická katalýza; syntéza,
charakterizace a funkční vlastnosti konjugovaných polymerů; degradace polymerů. Je autorem a/nebo spoluautorem více než 70 vědeckých prací a kapitol v monografiích,
VŠ učebnic z oblastí fyzikální a makromolekulární chemie
a učebnic pro průmyslové školy s chemickým zaměřením,
chemických tabulek a příspěvků do 20 encyklopedií.
Jeho programem pro volební období 20092013 je rozvoj
kontaktů a spolupráce ČSCH s IUPAC a úspěšné zapojení
ČSCH do akcí v rámci Mezinárodního roku chemie 2011.

ké, Phytochemical Society of Europe a člen redakční rady
časopisu Vesmír.
Autor a spoluautor více než 60 vědeckých publikací a kapitol v monografiích (59 WoS), 40 článků a glos
v časopise Vesmír. Hlavními směry jeho výzkumu jsou
fenylpropanoidy (např. isoflavonoidy, flavonoidy, lignany
a další fenolocké látky), steroidy, imunoanalýza, separační
techniky, vztah mezi sekundárními metabolity a nutriční
hodnotou rostlinných potravin.
V novém volebním období kandiduje na člena revizní komise Společnosti.
Paseka Ivo
Ivo Paseka (Ing., CSc.), narozený 1933. Po absolvování
VŠCHT Praha v r. 1957 nastoupil do Laboratoře anorganické chemie, kde v r. 1961 získal hodnost CSc. V téže
instituci (dnes Ústav anorganické chemie v.v.i.) v různých
funkcích pracuje dodnes (již jen jako pracující důchodce
na částečný pracovní úvazek). Členem České společnosti
chemické je od r. 1959 a účastnil se činnosti v rámci odborné skupiny elektrochemie, kde od r. 1983 pracoval jako
tajemník skupiny. V prvních volbách po revoluci byl zvolen do Hlavního výboru, kde také zastával funkci hospodáře Společnosti. V posledních třech volebních obdobích
pracuje v revizní komisi. Je čestným členem České společnosti chemické.
V novém volebním období kandiduje na člena revizní komise Společnosti.

Zachař Pavel
Pavel Zachař (RNDr., CSc., nar. 1945) je členem České
společnosti chemické od roku 1983. Ve volebním období
20052009 byl členem Hlavního výboru. Je předsedou
odborné skupiny historie chemie a v roce 2007 mu bylo
uděleno čestné členství ČSCH. Je členem České společnosti průmyslové chemie a od r. 2000 členem jejího představenstva.
Je absolvent Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy,
obor fyzikální chemie. Od r. 1970 zaměstnán na VŠCHT
Praha, je odborným asistentem na Ústavu analytické chemie. Zabývá se plynovou chromatografií, hmotnostní
spektrometrií a analytikou životního prostředí, kterou vyučuje na Přírodovědecké fakultě UK. Kromě výzkumné
práce se věnuje dějinám chemie a chemických výrob
a tento předmět také vyučuje na Pedagogické fakultě UK.
Jeho programem pro nové volební období je pokračovat
v zajišťování přednášek pro odbornou skupinu historie
chemie, pracovat na dokončení dokumentace činnosti Společnosti v období posledních 40 let, podílet se na přípravách Roku chemie 2011 a kontaktu s dlouholetými členy
ČSCH (seniory).

Pecková Karolina
Karolina Pecková (RNDr., Ph.D., nar. 1976) je členkou
České společnosti chemické od roku 2005. Je absolventkou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Vědecké tituly RNDr. a Ph.D. získala v oboru analytická
chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy
v Praze. Během doktorského studia absolvovala několik
studijních pobytů v Rio de Janeiru v Brazílii, v Bratislavě
na Slovensku, v Michiganu v USA.
Je autorkou či spoluautorkou 16 odborných prací a kapitol
v monografiích. Hlavní směr jejího odborného zaměření je
vývoj elektroanalytických metod pro detekci biologicky
aktivních látek (škodliviny životního prostředí, léčiva,
herbicidy), vývoj a charakterizace elektrochemických detektorů ve spojení s průtokovými metodami.
V novém volebním období kandiduje na člena revizní komise Společnosti.

Revizní komise
Lapčík Oldřich
Oldřich Lapčík (Doc. RNDr., Ph.D. nar. 1960) je členem
České společnosti chemické od roku 1995. Je absolventem
PřF UK Praha, docentem pro obor biochemie na Fakultě
potravinářské a biochemické technologie VŠCHT Praha.
Je vedoucí Ústavu chemie přírodních látek na FPBT
VŠCHT Praha, členem České společnosti endokrinologic-
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Ze života chemických společností
jako LURGI, HOECHST, BASF, WACKER a řada dalších. Tyto firmy začaly využívat jeho znalostí a zkušeností
při najíždění nových výroben ftalanhydridu v Pákistánu,
Singapuru, Číně, Iránu a v rámci konzultací i v dalších
jedenácti výrobnách v Evropě i Asii. Na světových odborných setkáváních předává Ladislav Jurenka své bohaté
zkušenosti ve vyžádaných plenárních přednáškách. Přednášel na sympoziích v Německu, Portugalsku, Španělsku,
Rusku, Thajsku a v dalších zemích. Přednáší i na tuzemských konferencích APROCHEM a CHISA.
Ladislav Jurenka předává své zkušenosti také nastupující mladé generaci. Podílí se např. na zadávání, konzultacích a oponování diplomových prací studentů Fakulty
metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TUO
v Ostravě vedených prof. Ing. K. Wichterlem, DrSc.
Téměř všechny tyto práce jsou pravidelně obhájeny na
výbornou a stejně pravidelně jsou navrhovány
k mimořádnému ocenění děkanovi fakulty za technický
i technologický přínos. Laureát tak významnou měrou
přispívá k tomu, aby výuka na vysoké škole akceptovala
i praktické potřeby výrobní firmy.
Z uvedených skutečností je zřejmé, že Ladislav Jurenka je ve svém oboru významná osobnost uznávaná
v Evropě i ve světě. Aniž absolvoval vysokoškolské studium, dokázal se, díky svým mimořádným schopnostem
a zaujetí až fandovství pro chemickou technologii, vypracovat na specialistu, kterého využívají přední světové chemické firmy. Je typické, že v ČR není L. Jurenka příliš
znám, protože jediná výrobna ftalanhydridu je pouze v a.s.
DEZA. Zato v Evropě a ve světě je v oboru své specializace znám dostatečně. Proto cena profesora Viktora Ettela
panu Ladislavu Jurenkovi právem náleží a srdečně mu
k jejímu udělení blahopřejeme.
Nepochybujeme o tom, že v českých chemických
firmách a jejich provozech působí řada specialistů, kteří by
si také zasloužili ocenění své práce. V naší národní mentalitě však převládá určitý ostych, chceme-li někoho pochválit a vyzdvihnout jeho mimořádné výsledky.
Proto vyzýváme své kolegy v chemických firmách
a provozech, aby návrhy na udělení Ceny Viktora Ettela
zasílali s příslušným zdůvodněním na sekretariát ČSPCH
(Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1; tel.: 222 220 184,
221 081 383; e-mail chem.spol.@csvts.cz).

Ladislav Jurenka nositelem
Ceny Viktora Ettela za rok 2009
Představenstvo České společnosti průmyslové chemie uděluje od roku 2007
vynikajícím technologům, technickým
a projekčním pracovníkům z oblasti
chemické technologie a chemického
průmyslu Cenu Viktora Ettela. Jejím prvním laureátem se
stal profesor pražské Vysoké školy chemickotechnologické prof. Ing. Josef Pašek, DrSc. a druhým významný gumárenský odborník Ing. Miroslav Bábek ze
Zlína. V letošním roce byl touto cenou poctěn technolog
provozu ftalanhydrid DEZA a.s. ve Valašském Meziříčí
Ladislav Jurenka. Cena mu byla předána předsedou
ČSPCH doc. Ing. Jaromírem Ledererem, CSc. na slavnostním společenském večeru konference APROCHEM 2009
v Milovech.
Ladislav Jurenka je téměř celý svůj profesní život
spjat s dřívějšími Urxovými závody, dnes akciovou společností DEZA ve Valašském Meziříčí. Prostějovský rodák
po maturitě na Střední průmyslové škole chemické
v Přerově (1971) nejprve krátce působil v Synthesii Pardubice, ale již v roce 1972 nastoupil do tehdejších Urxových
závodů ve Valašském Meziříčí, kde nejprve působil
v různých provozních funkcích. Po krátké době se specializoval na provozní problematiku výroby ftalanhydridu
katalytickou oxidací naftalenu a později směsi naftalenu
s o-xylenem. V posledních více než patnácti letech pracuje
ve funkci technologa rozvoje provozu ftalanhydrid. Postupem doby se stal vůdčí technickou osobností provozního
kolektivu a díky tvůrčímu myšlení, invenci, intuici, bohatým zkušenostem, fandovství a kreativitě se stal uznávaným odborníkem a specialistou v tomto oboru. Pod jeho
odborným vedením a ve spolupráci se zahraničními firmami byla a je postupně modernizována a zásadně rekonstruována výrobna tak, že v současné době se jedná o jednu
z nejmodernějších
jednotek
výroby
ftalanhydridu
z naftalenu na světě, řízenou optimálním využitím informačních technologií. Na základě dosažených výsledků je
tato výrobna referenční jednotkou firmy BASF pro další
podobné jednotky v USA, Koreji, Jižní Africe, Belgii,
Japonsku a v dalších zemích. Ekologické zabezpečení
jednotky včetně moderní spalovny je uznáváno jako špičková technologie ve světě.
O mimořádných technických schopnostech Ladislava
Jurenky se přesvědčily spolupracující zahraniční firmy

Jan Vymětal a Jaroslav Obermajer,
členové Představenstva ČSPCH
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Odborná setkání

Konference a výstava „Research Connection –
join us“ v Kongresovém centru
Ve dnech 7. a 8. května 2009 se konala
v Kongresovém centru v Praze konference a doprovodná
výstava „Research Connection – join us“, pořádaná Evropskou komisí.
Cílem konference bylo poskytnout účastníkům informace o třech hlavních programech Evropské unie, zaměřených na výzkum a inovace, jimiž jsou 7. rámcový program
EU pro výzkum (FP7), Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) a Strukturální fondy (SF).
Konference byla rovněž dobrou příležitostí pro setkání, debatu a výměnu zkušeností mezi účastníky, s cílem
podpořit integraci evropských výzkumných a inovačních
aktivit. Spolu se současně probíhající výstavou 46 výzkumných projektů, na jejichž financování se podílí Evropská unie, představili účastníkům, jak probíhá spolupráce, podporovaná výše uvedenými programy, v praxi.
Dvoudenní konference poskytla prostor
i pro praktické otázky, spojené s účastí
v projektech EU pro výzkum.
Jedním z projektů, představených na
výstavě, byl projekt MY SCIENCE,
koordinovaný Evropskou akademií
v italském Bolzanu, jehož cílem je zprostředkovat realitu
současného výzkumu mladým autorům a jejich prostřednictvím i širší veřejnosti. Českým partnerem projektu je
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Ústav
organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
Projekt MY SCIENCE je zaměřen na mladé novináře
(i studenty) mezi 20 a 30 lety z členských států EU
a přidružených států, kteří se specializují – či mají zájem
se specializovat – na vědu a výzkum. Náplní projektu je
poskytnout žurnalistům bližší pohled na práci výzkumníků
na šesti evropských pracovištích, která navštíví v průběhu
trvání projektu. Tato pracoviště zahrnují různé vědecké
obory – informační a komunikační technologie, výzkum
kmenových buněk, chemické technologie, obnovitelná
energie, životní prostředí a sociální vědy. MY SCIENCE
si klade za cíl přispět k propojení vědecké a novinářské
komunity a posílit povědomí veřejnosti o tom, jaké místo
zaujímají výsledky vědecké a výzkumné práce v jejich
každodenním životě.
Více informací o projektu MY
SCIENCE naleznou zájemci na webových
stránkách www.my-science.eu. Termín
pro zaslání přihlášek pro mladé žurnalisty
je 15. červenec 2009.

Článek vznikl za podpory grantu MŠMT EUPRO
OK09003 KAMPUŠ+ a projektu FP7 MY SCIENCE European Program for Young Journalists (SIS-CT-2008230328), odpovědnou řešitelkou je Ing. Anna Mittnerová.
Petra Kinzlová, VŠCHT Praha
petra.kinzlova@vscht.cz

Jak jsme si v Ústí hráli s vědou
Onehdá mi říkal jeden nejmenovaný pan profesor, že
v Praze chystají Noc vědců. Nadšená novou informací,
o které jsem do té doby neslyšela, jsem se hned vyptávala,
co dělají vědci v noci. Pan profesor, trochu dotčeně, odvětil, že spí. Poněkud mne to zmátlo, ale brzy jsem doznala,
že má otázka zůstala pouze nepochopena. Nedala jsem se
odbýt a zeptala se znovu, co dělají vědci v noci, když mají
Noc vědců. Pan profesor si viditelně oddechl a rozpovídal
se. A já jen tiše a stále hlouběji záviděla, že nemohu být té
noci v Praze „u toho“.
Jaké bylo mé překvapení, když asi před půlrokem
přišla naše nová „PR“ s návrhem, že letošní tradiční Dny
vědy na UJEP v Ústí n.L. obohatíme o tzv. Vědu v ulici
a Fakultní noc. Nadchlo mne to okamžitě, kdo mne trochu
zná, ví, že na tom není nic divného. Konečně proniknu
alespoň zčásti do tajemstvím opředeného neznáma a zjistím, co dělají, u nás nejen vědci, ale i umělci, v noci.
Nebudu líčit přípravy, které byly opravdu intenzivní,
avšak kdo podobné akce kdy chystal, ví, že příjemné, plné
překvapení a historek z natáčení k popukání.
Vše vypuklo v úterý 5. 5. 2009. Celý ONEN den byl
velmi hektický. Dopoledne se nesl ve stylu klasického Dne
otevřených dveří. Po škole se potulovaly menší i větší
skupinky zájemců lačných poznávání, kteří bedlivě sledovali připravený program. Zajímavé pokusy na katedře fyziky střídala chemická soutěž Poznej po čichu chemikálii či
matematické Poskládej si Origami. Vše doprovázeno výkladem o aktuálních studijních oborech, vědě a jiných
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začalo divadelní představení ze života Alberta Einsteina,
jak ke své teorii relativity přišel. Stínové divadlo se neslo
ve smyslu všeobecně známé pravdy  „za vším hledej
ženu“. Světoznámý prof. Onestone přednesl referát o životě významného fyzika, z něhož bylo jasné všem, že nebýt
paní Milevy Einstein-Marić, nadějné, mladé, mírně kulhající fyzičky s IQ 160, žádná teorie relativity by nevznikla. V představení si zahrál i plechový kýbl, kastrol, panenka BabyBorn a jeden dobře rostlý celer. Tuto informaci
uvádím pouze s cílem excitovat zvědavost čtenáře tak, aby
se na příští akce přijel podívat sám.
Prof. Onestone, stejně tak i drahý Einstein a jeho paní, byli zároveň aktéry dalšího vystoupení. V zákulisí tedy
jen stihli převléknout kostýmy a zařadit se do seskupení
nově vzniklé hudební skupiny Physical Brothers.
S kolegyní z katedry matematiky jsme zastupovaly ženské
pohlaví hudebního tělesa a jen mírně se snažily vnutit se
s modifikací názvu na Physical Brothers & Chemical and
Mathematical Sisters. Usoudily jsme však, že v rámci popularizace je to název předlouhý a skromně jsme se spokojily s tím, že naše maličkosti budou z názvu vypuštěny.
Hudební produkce započala známými písněmi
s modifikovaným textem s fyzikálním, chemickým či matematickým základem, takže místo holubičky ze skály
vyletěla k nebi balistická raketa, místo hřebíčku zahradnického zněly velkou aulou jednostranné páky, a Gottova
káva byla slazena cyankáli. Následovaly písně,
kde vědecký text patří k originálu, např. „..statistika nuda
je, má však cenné údaje..“ či „.. byl to ten slavný den, kdy
k nám byl zaveden elektrický proud..“.
Jak komentovala jedna z návštěvnic po ukončení: „to
jste se ale vyblbli, viď.“ Ano, a doufáme, že nejen to. Doufáme, že jsme dokázali široké veřejnosti, že vědci jsou,
i v noci, normální lidé z masa a kostí a že věda může být
zábava.
Z reakcí se domníváme, že se celý nabitý den líbil
a doufáme, že za rok, ač jsme si na účast nemohli stěžovat,
se vás na naše „hrátky s vědou“ přijede podívat mnohem víc.
Zdeňka Kolská, Jana Komínová
PřF UJEP v Ústí nad Labem

Obr. 1. Foto ze stínového divadla ze života A. Einsteina. Foto:
J. Růžička

aktivitách jednotlivých kateder a přímo u nás, na chemii,
i ukázkami různých stanovení na moderních přístrojích.
Jak přibývalo dne, program nabíral otáček. Mohu
mluvit pouze za chemii, nic jiného jsem nestihla sledovat.
Následoval rychlý a dramatický přesun chemikálií a dalšího vybavení na jedno z místních náměstí na akci Věda
v ulici. Přímo před budovou magistrátu jsme si rozložili
nádobíčko a střídavě s katedrou fyziky vyprávěli kolemjdoucím o zajímavosti, užitečnosti a úžasnosti obou
vědních oblastí. Za přítomnosti diváků a některých sdělovacích prostředků jsme se předháněli v argumentech dokazujících, že bez chemie (a fyziky) by nebyl život. To vše
doprovázely zajímavé pokusy. Zatímco fyzikům létala
k oblakům balistická PET-láhev, či „vážili“ účastníky váhou sestavenou z desítek nafouknutých balónků, chemici
při upalování želatinových medvídků ukazovali, jak různě
barví plamen draselné a sodné soli. Přítomné děti odhalovaly nápisy a obrázky psané tajným chemickým písmem
nebo zjišťovaly, co dělají mentosky zapité limonádou.
Studenti katedry chemie zatím nechali klubat
„chemického“ hada z hadího vajíčka, což byl pokus tak
zajímavý, že i přítomný moderátor na chvíli ztratil řeč
a když ji znovu našel, komentoval dění zcela přesnou vědeckou formulací: „Koukejte, jak z úplně malého nic roste
docela veliké něco.“ Sérii pokusů zakončily bengálské
ohně, kterými jsme zčásti zakouřili náměstí, a bylo tedy
načase se rychle vytratit.
Následoval opět rychlý přesun do prostor školy, kde
již začínala Fakultní noc. Zatímco ostatní fakulty přichystaly např. talkshow s Pepou Aloisem Náhlovským, podrobný sociologicko-pedagogický rozbor Krkonošských pohádek či Slovanskou slavnost, přírodovědci připravili kulisy
pro další aktivity. Geografové hledali poklad pomocí Geocachingu, chemici se opět prezentovali dalšími zajímavými
chemickými pokusy, nyní však již s menším dopadem na
okolí. Účastníci z řad širokého obyvatelstva měli možnost
si pokusy zčásti či zcela provést sami. Mohli tak spatřit
tancující rozinky, nehořlavý kapesník či sloní pastu. Poté

10. ročník Školy hmotnostní spektrometrie
Hotel Jezerka, Seč-Ústupky, 14.  18. 9. 2009
V letošním roce proběhne jubilejní 10. ročník Školy
hmotnostní spektrometrie, který bude pořádán Katedrou
analytické chemie Univerzity Pardubice a Spektroskopickou společností Jana Marka Marci stejně jako v minulém
roce v hotelu Jezerka na Sečské přehradě v termínu 14. až
18. 9. 2009. Minulý ročník školy byl věnován interpretaci
hmotnostních spekter, což vzbudilo kladný ohlas účastníků
a požadavek, aby i další ročník byl specializován na řešení
praktických problémů interpretace hmotnostních spekter
a vyhodnocování dat. Tento ročník bude volně navazovat
na předchozí, takže se bude předpokládat znalost alespoň
základních informací potřebných pro pokročilejší cvičení
613

Chem. Listy 103, 599628 (2009)

Bulletin

ričními efekty a potlačením odezvy, optimalizací HPLC/
MS a GC/MS metod, hmotnostní spektrometrií s vysokým
rozlišením, hmotnostní mikroskopií, anorganickou hmotnostní spektrometrií a také aplikacemi těchto technik na
vybrané třídy látek.
Organizace školy je jako již tradičně podpořena firmami Applied Biosystems, Bruker Daltonics, HPST, Thermo Fischer Scientific a Waters, takže kromě odborného
programu bude zajištěn bohatý společenský a sportovní
program, např. výlet na zámek Žleby spojený s prohlídkou
obory bílých jelenů. Při registraci obdrží každý účastník
sborník s plnou verzí jednotlivých přednášek a abstrakty
firemních prezentací.
Michal Holčapek

interpretace získaných na minulé škole nebo z jiných přednášek. V případě úplných začátečníků se doporučuje samostudiem získat základní znalosti podle doporučení na
webu akce.
Důležitým bodem programu bude praktické cvičení
interpretace spekter, kdy budou účastníci rozděleni do
3 paralelních skupin a postupně budou procvičovat interpretaci spekter ve třech základních okruzích: a/ interpretace hmotnostních spekter měřených elektronovou ionizací
s využitím v GC/MS, b/ interpretace hmotnostních spekter
organických látek měřených měkkými ionizačními technikami s využitím v HPLC/MS, c/ interpretace hmotnostních
spekter peptidů a proteinů. Kromě těchto cvičení bude řada
dalších prakticky orientovaných přednášek zabývajících se
kromě jiného kvantitou v hmotnostní spektrometrii, mat-

Členská oznámení a služby
Noví členové ČSCH 2009
Martynková Gražyna Simha, doc. Ing., Ph.D., VŠB-TU
Ostrava
Melega Ľubomír, Ing., Palma Group a.s. Bratislava
Mlejová Veronika, Bc., studující Univerzity Pardubice
Merkl Roman, Ing., studující VŠCHT Praha
Mokrejšová Olga, RNDr., Ph.D., Pierron Praha
Němcová Lenka, Mgr., studující PřF UK Praha
Němečková Dana, Mgr., studující PřF MU Brno
Novotná Pavlína, studující VŠCHT Praha
Pazdera Pavel, Doc. RNDr., CSc., PřF MU Brno
Pivodová Veronika, studující LF UP Olomouc
Přikryl Jan, Mgr., studující PřF MU Brno
Pudelová Naděžda, Mgr., studující PřF UP Olomouc
Součková Jitka, studující PřF UP Olomouc
Svobodová Hana, Ing., studující VŠCHT Praha
Ševčík Richard, Ph.D., PřF MU Brno
Šimbera Jan, RNDr., PřF MU Brno
Urbánková Kristýna, studující PřF UK Praha
Váchová Alena, Ing., Ph.D., VŠCHT Praha
Vařeka Martin, studující SPŠCH Pardubice
Vavříková Eva, Mgr., studující FaF UK Hradec Králové
Vltavská Pavlína, Ing., Ph.D., UTB Zlín
Zelinka Karel, Ing., Lučební závody Draslovka a.s. Kolín
Zelinková Zuzana, Ing., VŠCHT Praha

Andělová Barbora, Mgr., studující PřF MU Brno
Barbaszová Karla, Ing., Ph.D., VŠB-TU Ostrava
Blinova Natalia, studující ÚMCH AV ČR Praha
Bittová Miroslava, Mgr., Ph.D., PřF MU Brno
Bulíčková Jana, Ing., studující, ÚFCH J.H. AV ČR v.v.i.
Praha
Cihelka Jaroslav, Mgr., Ph.D., ÚFCH J.H. AV ČR v.v.i.
Praha
Cihelková Klára, Ing., studující VŠCHT Praha
Čechová Eva, Ing., studující, FCH VUT Brno
Dupáková Zdeňka, Ing., studující VŠCHT Praha
Fojtíková Iva, Mgr., studující LF UP Olomouc
Henych Ondřej, studující gymnázia Liberec
Chmielová Marcela, Mgr., studující PřF MU Brno
Jakubec Petr, Bc., studující PřF UP Olomouc
Kolivoska Viliam, Mgr., studující ÚFCH J.H. AV ČR v.v.i.
Praha
Konyushenko Elena, Ph.D., ÚMCH AV ČR Praha
Krátký Martin, Mgr., studující FaF UK Hradec Králové
Krouská Jitka, Ing., studující FCH VUT Brno
Kryštofová Olga, Mgr., studující MZLU Brno
Lachmanová Štěpánka, studující PřF UK Praha
Lišková Marcela, Mgr., studující PřF MU Brno
Lukešová Dobromila, Ing., VŠCHT Praha

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 adrese http://konference.drasar.com . 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.
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Anglické okénko, horké novinky z chemie
tBu

Glycol Cleavage Goes Organocatalytic
The cleavage of alkenes to aldehydes, ketones or carboxylic acids is a synthetically valuable transformation.
Common reagents are NaIO4, Pb(OAc)4 or KMnO4, which
have to be applied in stoichiometric quantities. Ochiai and
coworkers now report a metal-free catalytic glycol cleavage of a variety of olefins 1 and subsequent in situ oxidation of the resulting aldehydes to carboxylic acids 4
[J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 1382]. Iodomesitylene 2
serves as the catalyst and mCPBA 3 as the terminal oxidant to generate a catalytically active iodine(III) species.
Alkynes can be cleaved as well using this method.
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Light as Activator for Metathesis Reactions
Latent catalysts, which are inactive under ordinary
conditions, but can be activated by an external stimulus,
are of strongly growing importance in complex applications of material sciences. Grubbs and Keitz succeeded to
trigger metathesis reactions of dienes 1 to 4 and ring opening metathesis polymerizations (ROMP) in good yields
using normally inactive catalyst precursors 2 and irradiating them in the presence of photo acid generator 3 [J. Am.
Chem. Soc., 2009, 131, 2038].
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How Small May the Difference Between Two Enantiotopic Groups be to Achieve Asymmetric Autocatalysis?
Soai and coworkers asked this question and found:
One neutron is sufficient! They synthesized chiral alcohols
1a-c whose enantiotopic groups differed just by one neutron (13C and 12C). These chiral alcohols were then used as
ligands and trigger the asymmetric autocatalytic amplification system of pyrimidine carbaldehyde 2 and diisopropylzinc 3 developed by the authors some time ago [Science
2009, 324, 492]. An amount of 5 mol% was enough to
reach up to 7097% ee in products 5. The sense of asymmetric induction followed strictly the absolute configuration of 1 in all cases. This result may have implications for
the development of the symmetry break on earth, since
many normally achiral compounds become chiral by their
natural 13C/12C isotopic abundance.

R CO 2 H + O
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X
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anilines 4 [Science 2009, 323, 1593]. The reactions are
highly regioselective and display a broad functional group
tolerance.
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Aromatic C-H Activation  now also Highly
meta-Selective
ortho-Directed aromatic functionalization is a commonplace strategy today. Catalytic meta-directed C-H
substitution in arenes was so far a terra incognita of organic chemistry. Gaunt and Phipps reported that this transformation could be accomplished easily. When Npivaloylanilines 1 are reacted with diaryliodonoium salts
in the presence of catalytic amounts of Cu(OTf)2, an intramolecular alkoxycupration to intermdiate 2 occurs,
which forms under rearomatization a diarylcopper(III)
species 3 that undergoes reductive elimination to m-phenyl

4

N
OZniPr
5 mol% very
small ee
Reaction cycles
with 2, 3

First Catalytic Diarylation of Alkenes…
Heck reactions belong today to the standard repertoire
of organic chemists. In contrast, coupling of two aryl
groups along an alkene was so far hardly possible. According to Urkalan und Sigman are 1,1- as well as 1,2diarylations of alkenes possible in good yield and regioselectivities [Angew. Chem. Int. Ed. 2009, 121, 3146]. Styrenes 1 couple with arylstannanes 2 in the presence of
catalytic amounts of palladium ditosylate and the nucleophilic heterocyclic carbene 3 to give 1,2,3-triarylalkanes 4,
while alkyl-substituted olefins 5 yield in contrast 1,1615
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diarylalkanes 6.
R
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O
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MeO

N
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Wacker-type functionalization and subsequent alkoxycarbonylation of alkynes 1 [Angew. Chem. Int. Ed. 2009,
121, 3326]. Using the catalyst formed in situ from palladium trifluoroacetate and BOX-ligand 2 the alkoxylationalkoxycarbonylation sequence to -alkoxy ,-unsaturated
esters 3, which are a structure element in a number of
natural products, proceeds efficiently.
Ullrich Jahn

…And Dialkoxycarbonylation of Alkynes
Difunctionalization of unsaturated compounds is
a very attractive strategy to construct interesting structure
motifs efficiently and economically. Kato and coworkers
investigated a combination of palladium-catalyzed

Evropský koutek
1st EUROGLYCOFORUM Steering Committee
meeting

EuCheMS Networking
Opportunities for individual members of EuCheMS member societies

Společná komise GA ČR a AV ČR pro záležitost
European Science Foundation (ESF) se rozhodla podpořit
účast ČR v programu „The EuroGlycosciences Forum“.
Jako zástupce České republiky jsem se zúčastnila první
schůzky Steering Committee, která se konala 20. dubna
2009 ve Štrasburku. Této schůzky se zúčastnilo pod vedením zástupce ESF Dr. Paul Beckerse celkem 13 zástupců
z 11 zemí Evropské unie. Na schůzce byla zvolena předsedkyně výboru, Prof. Sabine Flitsch (School of Chemistry
Manchester Interdisciplinary Biocentre, UK) a programový koordinátor, Dr. Tony Merry (School of Chemistry
Manchester Interdisciplinary Biocentre, UK). Podstatné je,
že byly definovány priority fora Euroglycoscience, tj. výměna informací v širokém oboru, který zahrnuje chemii,
biologii a medicínu, dále podpora konferencí v členských
zemích, získání zájmu studentů o obor glycoscience a studijní pobyty vědců. Zároveň také byly vyjasněny ekonomické záležitosti a možnosti fora. V současné době je
k dispozici webová stránka, která je vedena pod adresou
http://www.esf.org.
Jana Čopíková

Individual members of the EuCheMS member societies may take advantage of special offers by
EuCheMS member societies aimed at enhancing networking across Europe.
The six possible areas of networking activity are:
 Reduced rates for attendance at scientific meetings
organised by the society
 Employment and careers advice when in a host country
 Guest status at meetings of local sections/groupings
when in a host country
 Discount on certain publications
 Involvement in activities of scientific sub-groupings/
collaborative networks of the society
 Access to news from the society/institution
Opportunities available through the following societies can
be accessed on the EuCheMS website http://
www.euchems.org/ENS/index.asp
 Gesellschaft Deutscher Chemiker
 Societa Chimica Italiana
 Royal Society of Chemistry
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Diskuse
po mnoha letech strávených v těchto institucích umožňuje
podělit se s Vámi o zásadní zjištění: inženýři myslí úplně
stejně jako univerzitáni. A taky pořád myslí na ty samé
věci.

Jak a na co myslí inženýři –
koúvodník k 4/2009
Když jsem studoval chemii na Univerzitě Karlově,
tak jsem o VŠCHT Praha mnoho nevěděl. Snad jen to, že
měla ve znaku nějaké komíny a jednomu asistentovi na
Albertově jsme říkali „inža“. Časem však moje informovanost o technické chemii a obdiv k ní přerostl v zájem,
a proto jsem neodolal nabídce vyměnit kariéru vysokoškolského učitele na Albertově za kariéru v Dejvicích.
Přijali mě skvěle, akorát mi tehdejší rektor několikrát zdůraznil: „Kratochvíle, tady nejsi na univerzitě, vyjadřuj se
jasným inženýrským způsobem“. A tak jsem se poprvé
setkal s tím, že jsou dvě kategorie: inženýři a univerzitáni.
V Chuchvalcově úvodníku1 je sice podbízeno nevyřčené
rovnítko manažer = univerzitán, ale laskavý čtenář si
v tom pořádek udělá jistě sám.
Ještě jedna vzpomínka na moje začátky na technice.
Jistý vyhlášený šprýmař a shodou okolností pozdější další
rektor VŠCHT Praha mě zastavil na chodbě a prohodil:
„Tak co, pane kolego, již jste se oprášil a zařadil mezi
exponáty do mineralogických sbírek?“. Později, jsa
frustrován, že mezi mnoha inženýry nejsem inženýrem,
jsem ho „na oplátku“ požádal, zda by mi z moci rektorské
neudělil titul Ing. h.c. Očividně jsem ho zaskočil a po
chvilce přemýšlení odpověděl: „ A nechcete se na to vykašlat, pane kolego?“. Přebral jsem si to tak, že inženýři
mě tolerují…
Vraťme se ale k tématu. Jak šel čas, tak jsem na technice slýchával stále častěji, že musíme studenty vychovávat k inženýrskému myšlení a nejnověji dokonce
k technologickému myšlení…. Nikdy mi nebylo zcela
jasné, co to je a kolegové inženýři mi na můj dotaz vždy
odpovídali: „…no, já Ti to někdy vysvětlím, to je přece
jasné“. A tak jsem se začal zajímat o to, jak jinak myslí
inženýři než univerzitáni. A taky, na co inženýrsky myslí?
Snad je inženýrské myšlení nějaká aura, kterou novopečený inženýr dostane do vínku spolu s diplomem při promoci?
Na počátku českého technického vzdělávání byla žádost
Christiana Josefa Willenberga císaři Leopoldovi I v roce
1705, aby jmenovaný směl „…..vyučovati v umění inženýrském2“. Vida, o myšlení inženýrském ani slovo. Současný
rektor VŠCHT Praha ve své excelentní promoční řeči v kapli
Betlémské tak umně propojuje minulost a současnost, že pro
nezasvěceného byl prvním inženýrem chemie Mistr Jan Hus.
Když jsme se vloni řadili do průvodu akademických hodnostářů, tak jsem mu nadhodil, že by měl závěr své řeči korunovat: „… kolega inženýr Mistr Jan Hus“. Odvětil, abych ho
nepletl, že teď si bude muset dát velký pozor, aby se nepřeřekl. Nemístné vtípky univerzitána…
Zatímco na Chemickém ústavu UK na Albertově je
inženýrů mizivě, tak prostředí na VŠCHT Praha je kosmopolitní a enkláva univerzitánů je zde nezanedbatelná. Stejně je tomu i v Redakčním kruhu Chemických listů. To mi

LITERATURA
1. Chuchvalec P.: Chem. Listy 103, 259 (2009).
2. Kraus I.: Technický týdeník 9, 40 (2007).
Bohumil Kratochvíl

Příspěvek ke skutečnému založení
SPŠ chemické v Brně
Měla by chemická průmyslová škola býti zapsána do Guinessovy knihy rekordů?
Škola již oslavila 25., 40., 45., i 50. výročí svého
vzniku či založení. Dočteme se o tom ve všech publikacích
vydaných při těchto příležitostech, kde se uvádí její vznik
1. září 1951. Tento rok má i ve svém erbovním znaku.
V posledním almanachu z roku 2001 se také dočteme, že
počátkem školního roku 1951–1952 nastoupilo ke studiu
na průmyslovou školu (VPŠCH) 351 studentů. To by odpovídalo 10–11 třídám prvních ročníků! V obvyklém seznamu absolventů a tříd podle školních roků zjistíme
s překvapením, že již v prvním roce po založení školy
maturovalo 30 studentů. V druhém roce maturovalo 69
a ve třetím 76 žáků. Není to lámání rekordů? Ve všech
jiných průmyslových či neprůmyslových středních školách
maturují studenti po čtyřletém úspěšném studiu. Napadne
nás zajisté otázka, jak to vlastně se začátkem té chemické
průmyslovky je? Abychom se dopátrali jejího skutečného
počátku, musíme se ponořit do minulosti.
Průmyslové školy chemické a s chemickým zaměřením
v ČSR před druhou světovou válkou
V první republice (1918–1939) existovaly dvě hlavní
průmyslové školy chemické, které svou kapacitou postačily zásobovat středními technickými kádry stávající chemické laboratoře a rozvíjející se chemický průmysl.
V Čechách byla zřízena „Vyšší chemická škola“ v Praze
již v roce 1898, na Slovensku v Banskej Štiavnici v roce
1921. Měly vhodné budovy a vnitřní technické vybavení.
Mimo uvedené školy existovaly i školy s profilujícím chemickým zaměřením – školy keramické, sklářské, koželužské a textilní.
Mezi poslední uvedený druh škol patřila také Průmyslová škola textilní v Brně, vzniklá již v roce 1860. Za První republiky měla oddělení tkalcovské a přádelnické, od
roku 1926 oddělení pro chemický průmysl textilní –
nejdříve dvouleté, později rozšířené na čtyřleté studium.
Profilujícími předměty v chemickém oddělení byly mimo
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všeobecné chemie, chemie analytická, chemie barviv, chemická technologie běličství, barvířství a tiskařství, analytická laboratoř a praxe běličská, barvířská a úpravnická.
Oddělení mělo dobře vybudované příslušné zázemí, výukové pomůcky a odborníky, kteří se věnovali této tématice. Absolventi tohoto a i jiných oddělení byli v textilním
průmyslu vyhledáváni nejen u nás, ale i v dalších zemích
Evropy, ba i v zámoří.

povolením a schválením nové osnovy spisem 106.141/39II/2 z 31. srpna 1939.
Toto datum lze považovat za vznik dnešní Průmyslové školy chemické. Doklady o této skutečnosti byly získány z archivu města Brna a předány ředitelství školy v roce
2004. První ročník školy byl otevřen počátkem školního
roku 1939–1940 dvěma třídami, ze kterých dokončilo studium v roce 1943 celkem 660 absolventů Vyšší školy chemické. Osnovy a předměty výuky byly obdobné jako na
Vyšší škole chemické v Praze. Rozdílné bylo jen to, že ze
společného základu v prvním a druhém ročníku se ve třetím a čtvrtém ročníku oddělila část, která se specializovala
na výuku chemiků pro průmysl textilní. Tento směr výuky
byl definitivně ukončen roku 1949.
Dnes nemůžeme ani dobře docenit, co pro záchranu
české školy a výuku v ní za ztížených podmínek udělali
shora uvedení učitelé. Ing. Robert Brixí se stal jejím
„válečným“ ředitelem (1941–1945). Ovládal velmi dobře
němčinu, znal velmi dobře německou mentalitu, protože
dlouhodobě před nástupem na školu v Německu pracoval
jako chemik-kolorista. To mu umožňovalo i snadnější styk
s německými úřady, se kterými přicházel do styku. Chybějící odborné učebnice vydával ve své režii s pomocí studentů v cyklostylované úpravě Dr. Ing. Václav Felix.
Roku 1940 musela na novém působišti být vybudována
nová kompletní laboratoř. Od roku 1943 až do konce války
působila pak škola na různých místech v Brně,
v provizorních místnostech. Také jí hrozilo úplné vystěhování z města. Do budovy na Francouzské ulici se vrátila až
po válce v květnu 1945.

Rozbití ČSR, 2. světová válka a její důsledky pro PŠ textilní v Brně
V roce 1938 byla okrajová území republiky odtržena
Mnichovským diktátem. Nacistické Německo je
v Čechách a na Moravě připojilo k „Třetí říši“. Jižní část
Slovenska a Podkarpatskou Ukrajinu zabralo Maďarsko.
Kritický zvrat nastal v okleštěném a zmrzačeném zbytku
republiky 15. 3. 1939. Česká území byla okupována německou armádou a Hitler z nich zřídil „Protektorát Čechy
a Morava“. Z autonomního Slovenska se stal Hitlerův
vazalský samostatný „Slovenský štát“ s fašistickým programem.
Bezprostředně po okupaci nastala postupná tvrdá
germanizace veškerého života u nás. České vysoké školy
byly uzavřeny a jejich majetek byl přidělen německým
vysokým školám. Pro Němce nepohodlné „nepřátelské
živly“ byly transportovány do koncentračních táborů, Židé
s našitou Davidovou hvězdou odvlečeni umírat do plynových komor a většina všech Němců šla po vypuknutí války
bojovat na fronty. Celé Německo se všemi obsazenými
územími se stalo uzavřeným prostorem, který nikdo nemohl opustit.
Germanizační program a zavedení nových německých
pořádků dolehl i na tehdejší „Státní textilní průmyslovou
školu“, která sídlila v Brně na Francouzské ulici. Po okupaci se oddělila její německá část jako samostatná „Höhere
Textilgeverbeschule in Brünn“ a zůstala po celou válku
v původní, i když poloprázdné budově. Česká část školy
byla z hlavní budovy vykázána do přístavku ve dvorním
traktu. Aby se žáci české školy nemohli stýkat s žáky německými, nesměli používat hlavní vchod do budovy, ale
jen vedlejší příjezdovou komunikaci. Po roce tohoto soužití byla česká škola vykázána z prostoru budovy úplně a od
roku 1940 našla své dočasné útočiště na ulici U Lazaretu
v Zábrdovicích.

Vyšší škola chemická v poválečné době
Po válce se začalo obnovovat hospodářství v celém
státě. Byly zapotřebí technické síly pro všechna nová odvětví výroby, ale i na místa po odsunu Němců. Vyšší škola
chemická zůstávala prozatím i nadále jako součást Vyšší
průmyslové školy textilní. Nárůstem požadavků na vybavení a rozšiřováním počtů studentů i směrů na textilní
škole, stala se budova na Francouzské ulici pro obě školy
již velice „těsnou“. Společné ředitelství pro obě školy bylo
již nevyhovující.
Na základě značného úsilí, které vyvinul vedoucí
tehdejší sekce chemie Ing. Vilém Opatřil, byla vyřízena
žádost, která získala škole právní supremaci, Vyšší škola
chemická se konečně „osamostatnila“. Přestěhovala se
v roce 1951 do Husovic na Vranovskou ulici, kde je
dodnes. Na školu se zároveň přemístili i někteří její dřívější učitelé a samozřejmě také i předtím zapsaní studenti
prvního až třetího ročníku. Žádný zázrak s urychleným
studiem se tedy nekonal.
Budova na Vranovské ulici nebyla prázdná, patřila
husovickému gymnáziu. Po jeho vystěhování sdílela průmyslovka budovu se Základní devítiletou školou, pak
i Střední pedagogickou školou a Státní jazykovou školou.
Veškeré laboratoře se musely teprve budovat, a to
v zanedbaném suterénu budovy. Než se tak stalo, používala Průmyslová škola chemická staré laboratoře na škole
textilní, případně i na škole slévárenské.

Vznik vyšší školy chemické
Změněnou situaci na textilní škole po okupaci Němci
si uvědomila skupina vyučujících chemické předměty na
škole: Ing. Robert Brixí, Dr. Ing. Václav Felix, Ing. Josef
Soukup a Ing. Vilém Opatřil. Vypracovali návrh nového
uspořádání školy pro nový chemický průmysl textilní
a prostřednictvím ředitele školy Dr. Ing. Celestýna Tomeše
se obrátili již v srpnu 1939 na tehdejší Ministerstvo školství a národní osvěty se žádostí o reorganizaci školy tak,
aby se vytvořila dvě samostatná odvětví: Vyšší škola pro
chemický průmysl textilní a Vyšší škola chemická
s obecným charakterem výuky s vypracovanou učební
osnovou pro oba směry. Ministerstvo školství odpovědělo
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Souhrn
Z toho, co bylo řečeno o atmosféře při vzniku Vyšší
školy chemické v roce 1939 je zřejmé, že bylo nemyslitelné, aby za okupace vznikla zcela samostatná škola. Nemohla se ani osamostatnit bezprostředně po válce, na textilní průmyslové škole byla však vždy vnímána jako Vyšší
škola chemická – na rozdíl od jiných částí školy, označovaných jako oddělení. V almanachu SPŠT je také uvedeno
její osamostatnění a přestěhování. Z toho vyplývá, že nikdy nebyla zrušena. Obsah výuky daný osnovami zůstal po
osamostatnění školy v roce 1951 stejný, jako dříve před
jejím osamostatněním. Co se však změnilo, u všech podobných středních škol, jsou jejich názvy. Z dvouletých
nižších a čtyřletých vyšších (zrušením dvouletých), vytvořily se unifikované názvy „střední průmyslové školy“.
Ohlédneme-li se kolem sebe, kdejaký podnik nebo
škola zdůrazňuje dobu své existence, svou tradici. Ta je
spojena s představou kvality toho, co produkuje. V případě
škol jsou to její studenti. Je nemálo těch, co školu vědomě,
či nevědomě proslavili svými činy. Řada z nich se stala
úspěšnými vedoucími v chemických závodech, výzkumníky v laboratořích, samostatnými podnikateli, učiteli na
středních a vysokých školách a to nejen u nás, ale
i v zahraničí. I ti, kteří se věnovali jinému zaměstnání,
nesou v sobě jakýsi punc školy, kterou prošli.

1) Vzorec z ná
názvu

kyselina sírová
ová

VI

S

2

8+

4

8-

abych poprvé přetrumfnul kladný náboj centrálního atomu?“ Velikost tohoto kladného náboje je samozřejmě dána
názvoslovnou koncovkou. Počet vodíkových atomů se pak
lehce dopočítá podle výsledného náboje aniontu tak, aby
celkový náboj molekuly byl nulový. Pokud chci vzít na
přetrumfnutí větší počet kyslíkových atomů, tak se toto
specifikuje v názvu další okrajovou podmínkou, počtem
vodíkových atomů (např. kyselina fosforečná vs. kyselina
trihydrogenfosforečná). Jak triviální. Ale ne kdekoliv, ale
ne kdykoliv. Odvozování vzorce zakroužkováním atomů
způsobem uvedeným na obrázku je ve svém důsledku
vlastně řešením rovnice o dvou neznámých, kterými jsou
počty vodíkových resp. kyslíkových atomů s naprostým
ignorováním výše uvedené „okrajové podmínky“ vyjadřující minimální množství kyslíkových atomů v aniontu kyseliny. Co je však ještě žalostnější, ignorování této okrajové podmínky navíc totálně podminovává všem známou
definici kyseliny, tj. že jejím kationtem je H(+)! Lze si jen
přát, aby nebylo odpovězeno bystrému studentu z tohoto
gymnázia na jeho poznámku „ale paní profesorko, nemá
název kyseliny přeci jen souvislost s definicí kyselosti?“:
nenič mi mé kruhy! Gymnázium Voděradská údajně patří
k pražským středoškolským špičkám, ale jak je to s úrovní
výuky chemie, o tom lze, minimálně na základě tohoto
příkladu, pochybovat. Minulý podzim bylo uveřejněno
srovnání úrovně českých středoškoláků v matematice
a přírodních vědách vzhledem k polovině devadesátých let
minulého století. Podle statistických údajů došlo
k významnému poklesu. Je to ale vždy vina studentů?
Drahomír Hnyk

Závěr
Rok 1951 v žádném případě nemůže být považován
za termín vzniku školy, pokud si nepleteme budovu, ve
které škola učí, to je prostředek výuky, s náplní výuky, to
je jejími cíly – danými osnovami. Řeku její tok nezmění,
protéká-li hranicemi jiných států ani v případě změny jejího názvu. Je proto zapotřebí chápat spojitost školy od jejího založení v roce 1939 až po dnešek jako celek. Rozhodně si to váleční i pováleční absolventi, kteří se ke škole
hlásí, zaslouží. Co bylo založeno, či vzniklo a existuje,
není možné měnit, ledaže by historická paměť upadla
v totální zapomenutí.
Navrhujeme, aby v dalších dokumentech školy se
přihlédlo ke všem těmto uvedeným skutečnostem a termín
založení školy z nyní uváděného roku 1951 se přeměnil na
rok 1939. V roce 2009 by mělo být vzpomenuto 70. výročí
založení SPŠCH.

AutoEkoDaň

Pod tento příspěvek o skutečném založení školy se
podepisují tři pamětníci, absolventi z jejích začátků:
Ing. Mojmír Janků, maturitní ročník 1943
Dr. Ing. Adolf Pokorný CSc, maturitní ročník 1944
Ing. Jan Ziegler, maturitní ročník 1944

Všichni jsme byli v posledních dnech loňského roku
zahlcováni zprávami o tom, že od ledna 2009 se při přepisu starších a starých vozů bude platit tzv. „Ekologická
daň“ (správně dle novely zákona o odpadech 383/2008
Sb., § 37e, „Poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků“). Čím starší vůz, tím
vyšší poplatek. Posteskla jsem si. Jsme rodina, která vlastní 2 vozy, jeden spolehlivější, novější a ekologičtější, na
„cestování“ a jednu škodověnku stopětku, pro jejíž jasně
žlutou barvu, jí celá rodina důvěrně přezdívá „Banán“. Ta
je většinu času v garáži a na cesty vyráží jen při pojíždění
k doktorům, pro děti do školy, … apod., prostě v nouzi,
když je to ekologičtější auto právě někde na cestách.
Brázdím české i evropské dálnice, silnice a silničky

Nenič mi mé kruhy
V nedávné minulosti jsem se zděšením zjistil, jak
probíhá výuka chemie na Gymnáziu Voděradská na Praze
10. Konkrétně se jednalo o vysvětlování názvosloví kyselin. Úplně živě slyším svoji středoškolskou profesorku:
„kolikrát musím vzít dvojnásobně záporně nabitý kyslík,
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poměrně často, ať již na kolech dvou, osmi malých in-line
nebo těch čtyřech, o kterých je řeč. Čtu a hltám všechny ty
zprávy a mám pocit, že jim chybí podstatná část.
Nabitá novou eko-informací se vždy za volantem,
pokud to jen trochu jde v tom děsu kolem, rozhlížím a čím
dál víc kroutím hlavou. Chápu, že navržená „EkoDaň“ má
vést k tomu, aby starší vozy, jezdící ještě na olovnatý benzín, zmizely z cest a nezhoršovaly životní prostředí. Zkouším denně napočítat, kolik takových „neekologických“
Marušek, Amálek, Bobin či Žabiček potkám, a nebýt velmi častého troubení a blikání mladých nevybouřených
jedinců, kteří se mne co chvíli snaží přesvědčit, že je mé
dodržování povolených rychlostí přinejmenším štve, asi
bych z nudy usnula. Je zřejmé, že těch starých vozů je,
zejména na dlouhých štacích, opravdu poskrovnu. Jejich,
většinou starší majitelé, je užívají pouze k několikakilometrovým přesunům na hřbitovy, za rodinou,
k lékařům, z vesnice do vesnice. Málokdo z nich je natolik
odvážný, aby riskoval cestu tou šílenou džunglí přes celou
republiku v autě s tenkými plechy bez airbagů. A je jasné,
že se pro ně jejich miláčci, kteří mají za desítky let ježdění
najeto jen několik desítek tisíc kilometrů, stali po 1. lednu
2009 neprodejní(-ý) a nekoupitelní(-ý). A tak si říkám, zda
je to spravedlivé? Na starých autech, kterých je na silnicích, jako šafránu, náš stát ani při tak přísných poplatcích
nezbohatne. Naopak, asi spíše budeme mít brzy co do či-

nění se záplavou nesešrotovaných odstavených starých
vraků.
Mé kroucení hlavou zesílí vždy poté, co se na silnici
kolem mne přežene další mladý nevybouřený jedinec
v silném voze, pro kterého stotřicítka na dálnici či cedule
omezující na některých místech povolenou rychlost, je
patrně jen nějaký nový reklamní billboard u cesty. Kdy
budou platit tak vysoké poplatky („EkoDaň“) silné vozy
s velkým obsahem či „vytuněná“ auta, jejichž spotřeba
i několik desítek litrů na 100 km, byť eko-pohonných
hmot, dělá z obyčejných starých „škodověnek“ vlastně
ekologické vozidlo? Těch silných vozů, které nám vzduch,
provoz i pohodu na silnicích otravují možná podstatně
více, jsou na silnicích mraky. Styl jízdy jejich majitelů
vede často při setkáních k dojmu, že mají „vytuníno“ nejen
v motoru. Prohánějí se křížem krážem celou republikou
mnohem častěji a těch zmíněných několik desítek tisíc
kilometrů ujedou za pouhý jeden rok. Neměli by tedy především oni platit Ekologickou daň?
Dodatek: hned v prvních lednových dnech nás opustil
náš „Banán“. Prostě se rozsypal. Zřejmě jsme tak byli
jedni z prvních, kdo musel nechat svého miláčka ekologicky zlikvidovat. Byla to povedená taškařice na delší vyprávění. Ale o té až někdy příště.
Zdeňka Kolská, Martin Kolský

Střípky a klípky o světových chemicích
o výzkumech sacharidů před Německou chemickou společností roku 1890, tedy dříve než se stal Fischer Harriesovým šéfem.
Roku 1897 se Dr. Harries habilitoval na základě publikace o stereochemii v piperidinové řadě a po přednášce
o vlivu Liebiga na rozvoj chemie. Když roku 1900 Fischer
dostal novou laboratoř, svěřil její vedení Harriesovi.
Harries dokázal sestavit aparaturu na destilaci při tlacích
kolem 1 mm rtuťového sloupce a tedy i při nižších teplotách, než bylo na standardních vodních vývěvách možné5.
To Fischerovi a spolupracovníkům usnadnilo destilaci
meziproduktů pro syntézy a dělení esterů aminokyselin po
štěpení peptidů.
Roku 1904 převzal Harries profesuru na univerzitě
v Kielu, jako nástupce Ludwiga Claisena. Po třech letech
byla laboratoř konečně uspokojivě vybavena a Harries se
začal zabývat studiem struktury kaučuku. Postupně se
dostal k ozonizaci, když od firmy svého tchána Siemense
získal ozonizátor, ve kterém se v elektrickém výboji kyslík
částečně mění v ozon, a ten štěpí nenasycené sloučeniny
v místech dvojných vazeb. Dalším zpracováním při tom
vznikají aldehydy, ketony nebo obojí. Šlo nejen o důkaz
Kekulého struktury benzenu převedením na glyoxal, ale
hlavně o kaučuk a gutaperču, jako polymery isoprenu
(2-methylbuta-1,3-dienu). Roku 1912 byl profesor Harries

Carl Dietrich Harries
Harries13 se narodil 5. 8. 1866 v Luckenwalde, jižně
od Berlína. Jeho otec, soudce, působil v Luckenwalde,
Berlíně a v Jeně. Syn měl na gymnáziu špatný prospěch
z jazyků, dokonce propadl při maturitě a středoškolská
studia ukončil až ve 20 letech. Na univerzitě v Jeně studoval zoologii, roku 1888 však přešel na mnichovskou univerzitu, kde ho zaujaly chemické přednášky Adolfa von
Baeyera. Příštím rokem už byl zase v Berlíně, kde pod
vedením Ferdinanda Tiemanna, asistenta profesora
A. W. von Hofmanna, dosáhl doktorátu a stal se přednáškovým asistentem. Byla to náročná funkce, jelikož vyžadovala přípravu a demonstraci mnoha přednáškových pokusů. V této funkci Harries setrval i u Hofmannova nástupce Emila Fischera. Při jeho přednáškách muselo všecko jen „klapat“, ale občas profesor nebyl spokojen
a spolupracovníci pak byli rozladěni. Jednou u manželů
Harriesových (vzali se roku 1893, manželka Hertha von
Siemens pracovala ve Fischerově laboratoři) se profesor
R. Willstätter podivoval, že jeden obraz visí obráceně,
malbou ke stěně4. „To ten obraz tak šetříte?“ zeptal se. Na
to Harries: „Ne, ne“ a obraz obrátil, „To je Emil Fischer, já
se na něj zlobím, a tak visí za trest“. Přesto si Harries
Fischera jako vědce vysoce vážil už po jeho přednášce
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níky do své vily v Charlottenburgu a v zahradě při slavnostním osvětlení hrála hudba a podávalo se šampaňské.
V zimě 19001901 paní Harriesová těsně před porodem onemocněla zánětem slepého střeva. Znamenalo to
ztrátu dítěte a manželství tím zůstalo bezdětné. Harries se
ve své sedmapadesátce podrobil operaci nádoru, ale
3. 11. 1923 na pooperační komplikace v BerlíněGrunewaldu umírá.

vyznamenán zlatou Liebigovou medailí Spolku německých chemiků. Spolupracoval na několikasvazkové
„Lehrbuch der organischen Chemie“ Victora Meyera
a Paula Jacobsona. Sám napsal monografie o ozonizaci
organických sloučenin a o výzkumu kaučuků.
Po své padesátce profesor Harries opustil vysokoškolskou dráhu a stal se členem dozorčí rady ve firmě Siemens-Halske, kde vybudoval vědeckou laboratoř. Zabýval
se studiem kaučuku, šelaku a též pokusy o polymeraci
butadienu pomocí sodíku. Vedle toho občas přednášel na
technice Berlin-Charlottenburg. V období 19201922 byl
Harries prezidentem Německé chemické společnosti. Při
tom si ale našel čas na lovení pstruhů a účastnil se i honů.
Manželé Harriesovi si mohli dovolit žít „na vysoké
noze“. Pronajímali si plachetnici „Hamburg“, s níž absolvovali plavbu po Baltiku. Později vlastnili větší loď
„Nordstern“, s dvaceti muži posádky a podnikali výlety
v kielském zálivu a o prázdninách do Dánska, Švédska,
Finska a Norska. Když se roku 1903 v Berlíně konal kongres aplikované chemie, manželé Harriesovi pozvali účast-
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Zprávy
Velký úspěch našich mladých
vědeckých nadějí
Jednou ze zahraničních soutěží, kterou
Národní institut dětí a mládeže (NIDM
MŠMT) organizačně zajišťuje, je i Přírodovědná olympiáda zemí Evropské unie (European Union Science Olympiad, EUSO). Tato soutěž vznikla
v irském Dublinu a jejím zakladatelem je dr. M. Cotter
z Dublin University City. Soutěž je koncipována jako multidisciplinární olympiáda, na které soutěží týmy složené
z mladých chemiků, biologů a fyziků. Věk soutěžících je
omezen na 17 let.
Letošní 7. ročník soutěže EUSO (European Union
Science Olympiad) se konal ve španělské Murcii od 28. 3.
do 5. 4. 2009. Soutěže se účastnilo 21 zemí EU, které vyslaly celkem 40 týmů, každý tým tvořili 3 studenti (biolog,
fyzik a chemik).
Témata letošního ročníku byla dána oblastí, kde soutěž probíhala  tedy jižním Španělskem, byla zaměřena na
analýzu pomerančové šťávy a analýzu hedvábných vláken.
Studenti měli za úkol změřit obsah vitaminu C
v pomerančové šťávě, změnit a poté změřit viskozitu této
šťávy pomocí enzymu izolovaného z bakteriální kultury,
stanovit měrnou tepelnou kapacitu pomerančové šťávy,
stanovit množství proteinu v listech moruše a housenkách
bource morušového (které produkují hedvábné vlákno). Naši studenti
prokázali experimentální zručnost
a hlavně excelentní analýzu získaných dat, včetně vynesení získaných

Vítězný tým České republiky – zleva Ondřej Hák, Lenka Čurnová,
putovní pohár pro vítěze, Tomáš Zeman, předseda EUSO Michael
Cotter

výsledků do ukázkových grafů a následné exaktní matematické analýzy.
Česká republika se zúčastnila soutěže potřetí a dosáhla výrazného úspěchu. Naše první družstvo složené ze
studentů: Tomáš Zeman z gymnázia J. Keplera, Praha 6;
Lenka Čurnová z gymnázia Jírovcova, České Budějovice;
Ondřej Hák z gymnázia a SOŠPg Hořice v Podkrkonoší;
získalo zlaté medaile a „Pohár pro absolutního vítěze soutěže“. Druhý tým ve složení Michael Turek z gymnázia
J. Keplera, Praha 6; Pavel Polcar z gymnázia Křenová,
Brno a Eva Vojáčková z Městského víceletého gymnázia
Klobouky u Brna přivezl stříbrné medaile a získal celkové
8. místo.
Jako vedoucí týmu České republiky, překladatelé
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chemické technologie. Výzkumné aktivity vedené prof.
K. Bouzkem se svým zaměřením orientují především na
problematiku v přímém vztahu k ochraně životního prostředí a využití vodíkových technologií jako budoucího
zdroje energie.
Pro tuto návštěvu se udělala spousta práce z hlediska
propagace našich významných vědeckých pracovišť zapojených do projektů RP. Byly zaktualizovány anglické
webové stránky školy, připravily se letáky k jednotlivým
projektům, byl zpracován celkový přehled našich účastí
v projektech od 5. RP až do současnosti. Celý tento „ tiskový balíček“ byl zpracován pro bruselskou návštěvu novinářů ve formě CD.
Pomalu se přibližoval den „D“  6. květen odpoledne,
den před zahájením konference, kdy žurnalisté přijížděli
do Prahy a ubytovávali se v hotelu Corinthia Tower. Bruselský tiskový odbor naplánoval ve svém programu pro
akreditované novináře jako první bod „Optional visit to
Czech Research Installations active in EU R&D“, tedy
volitelný program návštěv do některé ze čtyř výzkumných institucí v Praze. Mezi vybranými byl Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. s prohlídkou Tokamaku
COMPASS, návštěva Ústavu molekulární genetiky
AV ČR, v.v.i. v Krči, návštěva Ústavu organické chemie
a biochemie AV ČR, v.v.i. a VŠCHT Praha v Dejvicích.
O půl druhé jsme s manželkou doc. Štěpánka, Hanou
Štěpánkovou a kolegyní Irenou Krumlovou z ÚOCHB
AV ČR, v.v.i. již čekaly připravené v recepci hotelu Corinthia Tower. V recepci jsme zažívaly horké chvilky, protože jsme až do posledního okamžiku nevěděly, kolik bude
případných zájemců. Za pět minut tři se objevil pan Patric
Vittet-Phillipe, zavelel, najednou se odněkud vynořila
početná skupina novinářů, rychle se rozdělili do připravených autobusů a my jsme si odváželi 22 zájemců, včetně
Carly Palmieri a její bruselské kolegyně Madeleine Drielsma do Dejvic, kde začala uvítací ceremonie a prohlídky
laboratoří.
Celá akce proběhla skvěle, novináři projevovali
opravdu velký zájem a organizaci návštěvy si pochvalovali. Do týdne se objevil první článek Jasona Palmera v BBC
News, Science & Enviroment, „Chemical robots swarm
together“ a další následovaly postupně (viz. http://
www.vscht.cz/homepage/veda/index/Profil_vav/kampus/
kampus_akce).
My jsme kromě cenných zkušeností získali mnoho
nových kontaktů a pracovních přátelství a dovolím si říci,
že jsme se zasloužili o propagaci dobrého jména českého
špičkového výzkumu jak doma, tak i v zahraničí.

soutěžních úloh a členové mezinárodní jury se soutěže
zúčastnili doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (UK Praha, Přírodovědecká fakulta) a RNDr. Jan Kříž, Ph.D. (Univerzita
Hradec Králové, Pedagogická fakulta).
Na základě těchto úspěchů jsme byli opět prezidentem EUSO osloveni, abychom další ročník této prestižní
evropské soutěže pořádali v ČR. Pořádání soutěže v naší
republice naráží zejména na finanční možnosti pořadatelů.
Ráda bych na tomto místě poděkovala jednak soutěžícím za jejich vzornou reprezentaci ČR, ale také mentorům,
kteří se na tak výrazném úspěchu naší výpravy významně
podíleli jak při samotné soutěži, tak před vlastní soutěží,
kdy probíhalo soustředění studentů na Přírodovědecké
fakultě UK. Všem zúčastněným děkujeme a přejeme jim
hodně dalších úspěchů v jejich vědecké práci.
Jana Ševcová
NIDM MŠMT  koordinátor soutěže za ČR

Ze zákulisí konference Research Connection
2009  návštěva evropských novinářů
v laboratořích VŠCHT Praha a ÚOCHB
AV ČR, v.v.i.
Komunikační oddělení DG Research Evropské komise organizovalo v rámci předsednické konference Research Connection 2009, která se konala v Praze 7. až 8.
května 2009, také bohatý tiskový program. Součástí tohoto
programu byla prohlídka unikátních laboratoří, ve kterých
jsou řešeny výzkumné projekty financované Bruselem.
Jedním z unikátních pracovišť je Laboratoř chemické
robotiky, nově zřízená na Vysoké škole chemickotechnologické (VŠCHT) v Praze, kde vloni zahájil řešení
první grant Evropské výzkumné rady (ERC) udělený do
ČR doc. F. Štěpánkovi na řešení projektu „CHOBOTIX 
Chemical Processing by Swarm Robotics“. Doc. Štěpánek
byl osloven Carlou Palmieri  Communication Officer at
european Commission  zda by byl ochoten novináře seznámit s jeho výzkumem.
K rozšíření nabídky laboratoří nám pomohly kolegyně z dejvického akademického Ústavu organické chemie
a biochemie AV ČR, v.v.i. , R. Šroglová a I. Krumlová. Na
tomto ústavu se řeší druhý grant udělený do Česka Evropskou výzkumnou radou zkušenému vědci prof. Michlovi.
Kromě toho jsme nabídli k prohlídce i jiná významná pracoviště VŠCHT Praha, a to jednak akreditované laboratoře
na Ústavu chemie a analýzy potravin, zaměřené na problematiku chemické bezpečnosti potravin, kde jsou výzkumné
týmy pod vedením profesorky J. Hajšlové zapojeny do
řešení mnoha mezinárodních projektů 6. a 7. RP. Dalším
významným pracovištěm VŠCHT Praha, co se týče zapojení do mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji, jsou
laboratoře na Ústavu anorganické technologie Fakulty

Akce byla financována za přispění projektu 7.RP My
Science SIS-CT-2008-230328 a projektu MŠMT EUPRO
OK09003, KAMPUŠ +.
Anna Mittnerová
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Bulletin představuje
Achema 2009: první Piraniho vakuová měrka
zkonstruovaná pro chemiky
Na letošní Achemě ve Frankfurtu nad Mohanem představovala řada firem své novinky. Organického chemika
zaujala Piraniho měrka k vakuometru, první svého druhu
na trhu, která odolá chemickým vlivům. Nová měrka
„Pirani sensor VSP 3000“ společnosti VACUUBRAND je
základem měřidel vakua pro střední vakuum s vynikající
korozní odolností a mechanickou robustností. Primárně
zkonstruovaná pro použití pod chemickým zatížením
v laboratoři i provozu dosahuje této unikátní vlastnosti
díky teplotně vodivostnímu čidlu zapouzdřenému do keramiky a zabudovanému referenčnímu čidlu zaručujícímu
teplotní stabilitu měření. Dalším atributem, dnes již běžným u vakuářských produktů této společnosti, je to, že
všechny „smáčené“ plochy jsou vyrobeny z vysoce chemicky odolných plastických hmot.
Tento technologický průlom znamená, že měrka VSP
3000 je také extrémně mechanicky odolná, například
i proti náhlé změně tlaku, což spolu s korozí byly typické
příčiny selhání měrky tohoto typu. Nový typ měrky je
chráněn přihláškou vynálezu a dá se říci, že nastavil novou
úroveň dosažitelné kvality pro měření vakua v chemickém
prostředí.
Tato nová Piraniho měrka VSP 3000 může být použita buď s vakuoměrem DCP 3000 anebo regulátorem vakua
CVC 3000 téže firmy. Její použití umožňuje chemikům

reálně pracovat s měřením a ovládáním podtlaku
v rozmezí tlaku atmosférického až do 103 mbar a navíc
má novou možnost dvoubodového ovládání úrovně vakua
v celém rozsahu. Navíc je zde možno použít najednou až
2 čtyři měrky u jednoho vakuoměru a významně tak
snížit finanční náklady na měření vakua. Měrka je připojována pomocí standardního rychlospoje KF DN 16 přímo
na měrce, anebo alternativní olivkou DN 6 až 10, kterou
lze na rychlospoj našroubovat, takže měrka je velmi flexibilně přizpůsobitelná potřebám uživatele. Je s tím spojen
i fakt, že připojení pomocí systému VACUU·BUS™
umožňuje použít propojovací kabely až 30 m dlouhé.
Výhodou tohoto zařízení je, že při použití měrek VSK
3000 (kapacitní keramické membránové měrky) a popsané
VSP 3000 měřidlo DCP 3000 automaticky přepíná mezi
měrkami podle měřeného vakua a může měřit i diferenciálně. Určitou nevýhodou všech Piraniho měrek je, že pokud jsou kalibrovány na vzduch, při přechodu na jiný plyn
musí být překalibrovány.
Pavel Drašar

Osobní zprávy
Na katedře, kde získal svůj vysokoškolský diplom,
mu nabídli stipendium na dvouletou studijní stáž a po jejím absolvování i místo asistenta. To již pod vedením doc.
Ing. Stanislava Kotrlého, CSc. dokončoval práce na své
disertaci, kterou pod názvem Studie barevných přechodů
metalochromních indikátorů v roce 1970 úspěšně obhájil.
Zmíněný docent (později profesor) Kotrlý vedl také předchozí diplomovou práci a prof. Vytřas na něj vzpomíná
jako na svého učitele, souputníka a laskavého kritika své
začínající vědecko-výzkumné práce. V ní se zpočátku ještě
společně věnovali „klasické analytice“ a její reflexi ve
spektrofotometrických měřeních, ale postupem času mladý
a ambiciózní badatel neviděl v tématech svého učitele
větší perspektivu a svůj zájem začal obracet k potenciometrii s iontově-selektivními elektrodami. Tato specifická
oblast elektroanalýzy zažívala v 70. letech velký boom
a současný jubilant si v ní časem získal velké renomé; jako
odborník, zabývající se zejména aplikacemi v analýze
organických látek.
V polovině 70. let také prof. Vytřas absolvoval svoji

Prof. Ing. Karel Vytřas, DrSc. slaví
65. narozeniny
Když jsme byli požádáni, abychom sepsali tento medailónek, ani se nám nechtělo věřit, že titulní jubileum již
začíná být aktuální. Ale léta pádí a čas měří všem stejně...
Pokud se oslavence, dlouholetého vedoucího katedry
analytické chemie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice a celosvětově respektovaného elektroanalytika, zeptáte na datum narození, odpoví „sto padesát
pět po francouzské revoluci a pět let po Karlu Gottovi, tj.
14. července 1944. Dětství prožil ve Valašském Meziříčí
a dodnes je výrazným valašským patriotem. V metropoli
tohoto malebného regionu v sousedství Beskyd získal základní i střední vzdělání, než ho touha po dalším studiu
přivedla do východních Čech – na tehdejší Vysokou školu
chemicko-technologickou (VŠCHT) Pardubice. Zde svá
studia zakončil obhajobou diplomové práce a po prezenční
vojenské službě se do Pardubic vrátil – a to již definitivně.
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přebírá po prof. Ing. Jaroslavu Churáčkovi, DrSc. vedení
katedry analytické chemie na VŠCHT Pardubice, jež se ve
stejném roce transformuje na Univerzitu Pardubice.
Přes velké vytížení v pozici vedoucího katedry
a funkcích ve vrcholných orgánech Univerzity (od r. 1997
pak Fakulty chemicko-technologické) neztrácí prof. Vytřas
kontakt s výukou a děním ve vědě – spíše naopak. Nadále
přednáší, na seminářích „trápí“ studenty příklady výpočtů
podmíněných chemických rovnováh, konzultuje s diplomanty a doktorandy. I při maximálním zaneprázdnění ve
funkcích zorganizoval dvojici nezapomenutelných seminářů u Sečské přehrady: New Analytical Methods for Sensing
and Probing, 1997 a Modern Electroanalytical Methods,
1999, zasloužil se o získání prvních velkých projektů a tím
i špičkového vybavení katedry, nebo přivedl (stále početnější) elektroanalytickou skupinu k dalším nosným tématům, mezi jinými k novým typům uhlíkových past
s elektroaktivními pojivy, elektrodám a integrovaným
celám na bázi tištěných uhlíkových inkoustů, počítačem
řízené rozpouštěcí potenciometrii či k aplikované biosenzorice.
Prakticky tytéž aktivity a neutuchající zájem o nejnovější dění v oboru charakterizují prof. Vytřase i v posledním období. V letech nového milénia stojí za pozornost
jeho správný odhad, co se týče možná nejvýraznějšího
trendu současné elektroanalýzy – stále rostoucí averze vůči
rtuťovým elektrodám a překotnému vývoji alternativních
detekčních systémů. V této oblasti se velkému zájmu těší
elektrody na bázi bismutu a právě pardubická skupina patří
v tomto oboru k průkopníkům.
Prof. Vytřas je autorem či spoluautorem cca 350 vědeckých publikací a více jak dvou desítek příspěvků
v podobě knižních kapitol či rozsáhlejších referátů.
V databázi Web of Science má registrováno na 1200 citačních ohlasů a H-index ,,24“; úhrnem je citovanost prací, na
nichž se podílel, ještě vyšší. S různými spolupracovníky
sepsal také několik učebních textů a příruček pro laboratorní cvičení, vesměs určených studentům VŠCHT a poté
Univerzity Pardubice. Během své téměř čtyřicetileté kariéry již přednášel prakticky po celém světě a vybudoval si
nesčetné kontakty doma i v zahraničí. Z pohledu intenzity
trvání, vzájemné výměny studentů a mladých vědeckých
pracovníků či společné publikační činnosti mezi nejplodnější patří spolupráce s kolegy či skupinami na Univerzitě
Karla Františka ve Štýrském Hradci, Národním ústavu
chemie ve slovinské Lublani, Aristotelově Univerzitě
v Soluni a Univerzitě v Athénách; z domácích pracovišť
pak lze uvést elektroanalytiky z PřF UK Praha, Ústavu
fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR a Biofyzikálního
ústavu Brno. Prof. Vytřas je aktivním členem České společnosti chemické a vedoucím její pardubické pobočky,
působí i v několika dalších národních a mezinárodních
odborných organizacích. Ve své domovské instituci je
členem Vědecké rady fakulty. Je držitelem pamětních medailí dvou egyptských Universit v Zagazigu a Assiutu
a Hanušovy medaile České společnosti chemické.
Jubilant je znám svojí přátelskou a družnou povahou,
potěší jej dobrá hudba – sám je zdatným zpěvákem, kyta-

Jedním z koníčků prof. Vytřase je i speleologie...

první dlouhodobější stáž na Universitě Oslo. V době hluboké normalizace byla taková příležitost k dalšímu vědeckému růstu zcela výjimečná a tak stipendium v Norsku
přijal i s vědomím, že tím na půl roku opouští manželku
se dvěma malými dcerami. Následovala habilitace na téma
Příspěvek objektivního měření barevnosti k řešení problémů v analytické chemii, která byla jakousi symbolickou
tečkou za spektrofotometrickou vědecko-výzkumnou kariérou.
Začala osmdesátá léta, kdy prof. Vytřas na VŠCHT
Pardubice posiluje pozici elektrochemických měření
a buduje svůj vlastní elektroanalytický tým (v němž tehdy
začíná svoji vědeckou dráhu i jeden z autorů těchto řádků).
Podobné snahy se odrážejí i ve výuce specialistů a elektroanalytická témata stále častěji představují náplň diplomových prací, jako např. výzkum a využití čidel typu
„coated-wire“ zhotovovaných z běžných hliníkových vodičů. Nová orientace na konci dekády již nabírá velmi zřetelných obrysů a vedle tradičně silné chromatografické
školy se stává dalším poznávacím znamením pardubické
analytiky. V této době se ve Vytřasově elektroanalytické
skupině rodí nový fenomén – práce s uhlíkovými pastami,
které celou skupinu zviditelnily asi nejvíc a v centru pozornosti jsou tu dodnes.
Do našich životů se výrazně zapsaly společenské
změny na přelomu 80. a 90. let. Totéž lze konstatovat
i o kariéře prof. Vytřase, který se aktivně zapojil do reformního hnutí a jako člověk neposkvrněný minulostí dostal mezi prvními důvěru v nově se rodících demokratických institucích na pardubické VŠCHT – zastával funkci
prorektora pro vnější vztahy. V nových poměrech využívá
svých kontaktů ve vědeckém světě ve prospěch studentů /
stipendistů a jako jeden z prvních pro ně dokáže zajistit
zahraniční stáže v rámci nových mezinárodních výměnných programů, vzniklých po pádu Železné opony.
V pohnuté době začátku devadesátých let prof. Vytřas
předložil a obhájil „velký doktorát“ s prací na téma Vývoj
a aplikace jednoduchých potenciometrických čidel a zanedlouho poté úspěšně završil profesorské řízení. V roce 1994
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ristou a houslistou – nepohrdne sklenkou kvalitního moravského vína či sklenicí řádně načepovaného českého
piva. Pověstná je jeho záliba v turistice, a to jak ve vysoce
aktivní formě při túrách v divoké přírodě (mnozí, i mnohem mladší kolegové či spolupracovníci by mohli vzpomínat!), tak i v podobě sběratelsko-dokumentační (desetiletí
pečlivě vedená vandrovní kniha s nejrůznějšími razítky
a potvrzeními, nebo systematické doplňování sbírky dřevěných turistických známek, kterou – pro její rozsáhlost –
spravují společně s vnukem).
Takřka vše již bylo řečeno resp. napsáno, fakticky
a číselně doloženo. Nyní nezbývá, než popřát čerstvému
pětašedesátníkovi, p. prof. Ing. Karlu VYTŘASOVI, DrSc.,
vše nejlepší a hodně zdraví do dalších let, mnoho spokojenosti a úspěchů v pracovním i osobním životě !!!

Fotoarchiv redakce: Manželé Alfred a Isabel Baderovi

Ivan Švancara a Karel Ventura

Dr. Alfred Bader, sponzor mladé české chemie,
zakladatel firmy Aldrich, se dožívá 85 let

platky a životní náklady včetně určitého kapesného. Aby
toho nebylo málo, absolventi doktorského studia dostávají
po návratu do ČR „startovací grant“ ve výši 10 000 USD.
V r. 1993 nabídl České společnosti chemické sponzorovat každoročně cenu pro organiky do 35 let věku ve výši
3300 USD. Z vděčnosti chemická společnost nazvala toto
ocenění Cenou Alfreda Badera. Od r. 1994 toto prestižní
a mezinárodně uznávané ocenění získalo 15 nadějných
chemiků1. S ohledem na chemický výzkumný potenciál
v Česku připadala po čase Dr. Baderovi jedna cena málo
a tak v r. 2001 navrhl cenu druhou ve stejné výši za bioanorganickou a bioorganickou chemii. Od r. 2002 získalo
Cenu II sedm mladých chemiků. Cena A. Badera nemusí
být udělena, pokud příslušná komise ČSCH shledá, že
soubor prací přihlášený do soutěže není dostatečně kvalitní. Skutečně se tak stalo u Ceny II v r. 2006.
To ještě není všechno. Po americkém zvyku zřídil
s manželkou Isabel na Masarykově Univerzitě v Brně místo profesora s názvem Josef Loschmidt Chair.
Za podporu české chemie je třeba považovat i to, že
věnoval nemálo úsilí a financí na prokázání fundamentálního podílu Josefa Loschmidta na rozvoj strukturní teorie
organické chemie2,3 před A. Kekulém. Vypátral rodný list
J. L. znějící na jmého Josef Lošmíd, narozený 15. 3. 1821
v Počernech u Karlových Varů. J. L., který většinu života
prožil ve Vídni, je znám svými objevy v oblasti fyzikální
chemie a v německy mluvících zemích se dodnes používá
termín „Loschmidtovo číslo“ místo názvu „Avogadrovo
číslo“. Z povědomí chemické veřejnosti však zcela vymizely zásluhy Loschmidta o první reálnou formulaci vazeb
v organických sloučeninách. Ve své knížce Chemische
Studien I, kterou vydal vlastním nákladem v r. 1861, formuloval cyklickou strukturu benzenu, dále dvojné a trojné
vazby a vaznosti atomů v duchu, jak je používáme dodnes.
Dr. Bader na základě vyhledané korespondence vyslovil
možnost, že tuto Loschmidtovu studii A. Kekulé mohl znát
před tím, než publikoval svou práci o cyklické struktuře
benzenu. Kekulé se svými pracemi a učebnicemi stával

S radostí mohu českou veřejnost informovat, že jubilant se dožívá požehnaného věku v dobré duševní a tělesné
svěžesti. Každoročně v červnu navštěvuje se svou ženou
Isabel Českou republiku a pořádá zde mj. přednášky pro
chemickou a uměleckou veřejnost. V minulém roce to byla
např. přednáška „Richard Anschütz, Archibald Scott Couper and Josef Loschmidt: A Detective at Work“ na Ústavu
organické chemie a biochemie AV ČR v Praze.
Dr. Bader podporuje chemiky a výtvarné umění
v řadě států, např. v USA, Kanadě a Velké Británii. Česká
republika zaujímá v rozsahu podpory jedno z předních
míst. Kde hledat pohnutky, které vedou Dr. Badera a jeho
manželku Isabel k podpoře mladých českých chemiků?
Jubilant získal doktorát organické chemie na Harvardově
univerzitě, je majetný díky vlastní pracovitosti a schopnostem a prohlašuje „já jsem Czech“, protože má české kořeny. Žádná z uvedených skutečností Dr. Badera k velkorysé
podpoře mladé české chemie nezavazuje. Tím více si můžeme vážit jeho osobní přízně Čechům a štědré podpoře.
Svou štědrost mohl věnovat Rakousku, kde se narodil,
nebo Maďarsku, odkud pocházela jeho matka.
V oblasti chemie se u nás zaměřil na její budoucnost
– na podporu mladé generace. Sponzoruje ceny pro vítěze
Ústředního kola české chemické olympiády. Pozoruhodné
na tom je, že slušnou odměnu dostávají zároveň učitelé
chemie jednotlivých vítězů.
Dr. Bader se také zaměřil na výchovu českých doktorandů na předních univerzitách v zahraničí. Baderova postgraduální stipendia v oboru organické a bioorganické chemie byla zřízena na Harvard University (Boston, USA),
Columbia University (New York, USA), University of
Pennsylvania (Philadelphia, USA) a na Imperial College
of London (UK). Kandidáti studia musejí splňovat vysoké
nároky na své akademické výsledky a znalosti angličtiny.
Studentům jsou po tři roky hrazeny všechny studijní po625
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známějším v chemii, zatímco Loschmidt jako fyzikální
chemik upadl u chemiků v zapomnění. Dr. Bader neváhal
uspořádat na vlastní náklady v r. 1995 mezinárodní konferenci ve Vídni o přínosu Josefa Loschmidta pro chemii.
Ohlédněme se stručně za životními milníky
Dr. Badera a tvrdými podmínkami, kterými se musel
zejména jako mladík prokousat47. Narodil se ve Vídni
28. 4. 1924, jeho otec Alfréd (rytíř) Bader byl židovského
vyznání a pocházel z Moravy, matka Elisabeth byla katolička a pocházela z rodu maďarských hrabat Serényiových.
Rané dětství prožil zčásti na Moravě, ale již ve 14 letech
byl před hrozící nacistickou perzekucí poslán prostřednictvím Kindertransport do Británie. Když vypukla válka, byl
zde neoprávněně obviněn jako nepřátelský občan a poslán
do internačního tábora v Kanadě. I v tomto nehostinném
a deprimujícím prostředí se dále vzdělával a pomáhal prodávat umělecké výtvory spoluinternovaného kolegy. Po
propuštění z lágru v r. 1941 se postupně hlásil na několik
kanadských univerzit, které ho však nemohly přijmout,
protože měly „židovskou kvótu“ naplněnou. Úspěšný byl
na Queen´s University in Kingston, kde kvóta neexistovala
a která se stala jeho Almou Mater. Zde postupně získal
tituly BSc v inženýrské chemii (1945), v historii BA
(1946) a MSc v chemii (1947). Univerzitě se později bohatě odvděčil finančními dary, více než stovkou vzácných
obrazů a zřízením několika profesorských míst v oboru
chemie a barokního umění. V univerzitním vzdělání pak
pokračoval na Harvardově univerzitě, na kterou nastoupil,
aby se finančně zajistil, jako výzkumný pracovník u Luise
Fiesera. Postupně získal tituly MA v chemii (1949) a nakonec PhD v chemii (1950).
Manželkou a životní družkou Dr. Badera se stala paní
Isabel. Manželé mají dva syny, Davida a Daniela.
S ohledem na své praktické zaměření nastoupil
Dr. Bader u Pittsburgh Plate Glass Co. jako výzkumný
pracovník v oddělení barviv, kde se později stal vedoucím
pracovní skupiny (195354). Firma získala za patent na
přípravu bis-fenolové kyseliny, který vypracoval, 1 milion
dolarů, což byla v té době velká částka. Tento obchodní
úspěch zřejmě stimuloval podnikatelského ducha jubilanta.
Ve svém životopise vzpomíná na potíže, s jakými sháněl
malá množství chemikálií během studií, a tak se rozhodl se
svým přítelem právníkem založit firmu poskytující chemikálie pro výzkum, Aldrich Chemical Co. (1955). Název
Aldrich je jméno dívky jeho přítele, který vyhrál losování
o tom, čí jméno firmě dát.
Firma začínala v garáži a s prodejem chemikálií ze
studentských laboratoří a k tomu shromážďovala vzorky
užitečných chemikálií z výzkumných laboratoří a univerzit. Pracovalo se po zaměstnání. V prvním roce existence
činil čistý zisk 20 USD a přitom nebyla vyplacena žádná
mzda. Ovšem za tři roky měl Dr. Bader u firmy plný úvazek a k tomu vykoupil podíl svého partnera. V r. 1968
založil časopis Aldrichimica Acta publikující aktuální referáty předních světových chemiků. Z firmičky se postupně
stávala prosperující světoznámá firma a její věhlas se zvý-

šil po spojení se společností Sigma v r. 1975. Tento
„chemikáliový“ gigant dosahuje roční příjem okolo
1 miliardy USD. Dr. Bader zastával v obou firmách vedoucí pozice předsedy nebo prezidenta až do r. 1992, kdy byl
překvapivě z firmy Sigma-Aldrich doslova vypuzen za svá
stanoviska. Vzájemný vztah se v posledních letech zásadně změnil s obměnou vedení firmy.
V šedesátých až osmdesátých létech firma Aldrich
odkupovala vzorky také od českých chemiků za produkty
firmy, což bylo velmi výhodné v dobách, kdy se chemikálie „z dovozu“ plánovaly dva roky dopředu a příděl deviz
byl velmi omezen. Dr. Bader vzpomíná zejména na pracoviště Prof. Herouta z ČSAV, jehož skříně z hlediska pestrosti a hojnosti vzorků představovaly doslova zlatý důl.
S rostoucím úspěchem firmy měli rostoucí zisky majitelé akcií a Dr. Bader se díky tomu mohl věnovat své životní zálibě v barokním malířství. Původ záliby je možno
hledat v dětství, kdy ve Vídni obdivoval obrazy holandských mistrů ve výlohách obchodů. Zájem o malířství
přetrvával ve válečné době. Později, za svých studií na
Harvardu navštěvoval přednášky o Rembrandtovi a jeho
malířském okruhu. Vynikající finanční situace mu dovolila
založit v r. 1961 soukromou galerii Alfred Bader Fine
Arts. Jeho průnik do historického malířství šel hlouběji.
Zaměřil se na aplikaci moderních metodik ve zkoumání
historických obrazů. Napsal o tom monografii a přednášel
po celém světě.
Dr. Alfred obdržel dlouhou řadu vyznamenání od
univerzit, chemických společností a uměleckých institucí
po celém světě a k tomu řád Commander of the British
Empire (1998). Česká společnost chemická mu udělila
čestné členství a Akademie věd ČR medaili J. E. Purkyně
(1995). K řádce četných doktorátů přidal i ten z Masarykovy univerzity (2000).
Je milou povinností zmínit se na tomto místě o manželce Dr. Badera, paní Isabel. Jak je autorovi tohoto článku
známo, paní Isabel provází svého manžela na cestách,
jednáních, přednáškách a tam, kde je potřeba, vystupuje
jako jeho tajemnice.
Přejeme Dr. Alfredu Baderovi a jeho paní dobré zdraví a hodně šťastných let.
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mě českých chemiků spolupracuje i s chemiky
z Nizozemska, kde si vydobyl významné renomé. Jeho
oborem je organická a bioogranická chemie, konkrétně
biologická aktivita a praktické využití přírodních bioregulátorů a jejich analogů v zemědělství a medicíně, syntéza
brassinosteroidů a příbuzných sloučenin (ekdysteroidů,
mořských sterolů, metabolitů vitaminů D, withanolidů
a pod.), studium jejich biologické aktivity a možnosti
praktického využití. Zabývá se totální syntézou steroidů
z přírodních chirálních materiálů. Jeho zásluhou oddělení
steroidní chemie nejen že získalo ve svém oboru světovou
úroveň, ale dokázalo přežít i „sedm hubených let“
v nedaleké minulosti. Chemikálie z jeho laboratoře se
nejen prodávají po celém světě (protože je jeden z mála,
kdo je schopen barssinosteroidy a podobné látky uvařit),
ale jsou v několika zemích zkoušeny v polních podmínkách v zemědělství.
Voloďa je renesanční osobnost. Hovoří několika jazyky (sám se považuje za Bělorusa), kromě toho, že je výtečným organickým chemikem, je mimořádně schopným
kuchařem. Pro svoje kuchařské záliby si však dokáže suroviny i nalovit, ať již harpunou při podvodním lovu či puškou, jako myslivec. Má rád cestování a turistiku. Skládá
básně a písničky a sám je i velmi rád hraje na svou oblíbenou sedmistrunnou kytaru. Miluje písně Vladimíra Vysockého a dokáže je hrát a zpívat se stejným zaujetím jako
sám skladatel.
Do dalšího aktivního života mu lze tímto popřát jen
samé úspěchy, zdraví a štěstí.
Pavel Drašar

Voloďa Chripač vstupuje do
klubu šedesátníků
Profesor, Ing. Vladimir Khripach
(Хрипач Владимир Александрович),
DrSc., dlouholetý člen ČSCH a zaměstnanec Ústavu bioorganické chemie Národní akademie věd Běloruska dosáhl zralého věku.
Vystudoval Běloruskou státní univerzitu (1971), v roce
1978 obhájil kandidaturu v Ústavu fyzikální organické
chemie NAVB v Minsku, v letech 19701971 pracoval
v Ústavu organické chemie N. D. Zelinského v Moskvě
a od roku 1971 pracuje v Ústavu bioorganické chemie
v Minsku. Od roku 1982 je vedoucím oddělení steroidní
chemie ústavu. V roce 1990 obhájil doktorát věd, opět
v Moskevském ústavu N. D. Zelinského. Roku 1985 získal
cenu D. I. Mendělejeva, v letech 1993 a 1995 Zlatou medaili na všeruské výstavě v Moskvě, roku 1996 byl vyznamenán státní cenou a téhož roku byl jmenován profesorem.
Roku 2000 byl zvolen dopisujícím členem Národní akademie věd Běloruska v oboru bioorganická chemie. Jeho
prací je na WoS uvedeno 189, práce jsou celkem 1085krát
citovány, h-index 15. Je autorem řady světově uznávaných
knih (např. Brassinosteroids: A New Class of Plant Hormones, Academic Press, 1998) a přednesl nespočetně pozvaných přednášek. Mnohokrát přednášel v Československu a České republice a dlouhodobě spolupracuje
s ústavy AV ČR a vysokými školami v ČR. S českými
chemiky se vyskytuje i na řadě odborných prací
a v současné době s nimi řeší i grant udělený NATO. Kro-

Výročí a jubilea
Jubilanti v 4. čtvrtletí 2009
Ing. Dušan Hesoun, (30.12.), Ústí nad Labem

85 let
Ing. Tomáš Baxant, (1.11.), Fruta n.p. Brno

70 let
Doc. Ing. Milan Zábranský, CSc., (3.10.), VŠCHT Praha
Ing. Blanka Wichterlová, DrSc., (8.10.), ÚFCH J. H. AV
ČR Praha
Prof. Ing. Václav Bouda, CSc., (9.10), ČVUT Praha
Ing. Bedřich Porsch, CSc., (17.10.), ÚMCH AV ČR Praha
Ing. Vladimír Staněk, DrSc., (13.12.), ÚCHP AV ČR
Praha
Ing. Štefan Palágyi, DrSc., (19.12.), ÚJV Řež u Prahy

80 let
Ing. Jiří Čejka, DrSc., (2.9.), Národní muzeum Praha
Ing. Zdeněk Veselý, CSc., (15.10.), VÚFB Praha
Ing. Miloslav Vobecký, CSc., (20.10.), Ústav analytické
chemie AV ČR Praha
RNDr. Josef Kopřiva, (30.10.), SPŠCH Ústí nad Labem
Prof. RNDr. Josef Loub, CSc., (5.12.), PřF UK Praha
Doc. RNDr. Bohuslav Strauch, CSc., (22.12.), PřF UK
Praha
Doc. MUDr. Rudolf Rosenfeld, CSc., (30.12.), LF UP
Olomouc

65 let
Ing. Jiří Kubeš, CSc., (24.10.), SÚKL Praha
Prof. Ing. Vladimír Macháček, DrSc., (31.10.), Univerzita Pardubice
Prof. Ing. Jiří Hanika, DrSc., (31.10.), ÚCHP AV ČR
Praha
Prof. Ing. Josef Janča, DrSc., (16.11.), Univerzita

75 let
Miroslav Hartman, (4.11.), VÚVZ Pohořelice
Ing. Ladislav Klusáček, CSc., (4.11.), VÚ Brno
Ing. Ladislav Hrubant, (8.12.), VZLU Praha
Ing. Miroslav Pešek, CSc., (25.12.), NYCOM a.s. Praha
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RNDr. Ilona Navrátilová, (25.11.), Gymnázium Praha
Ing. Bohumil Boček, (25.11.), MEDISTYL Praha
Ing. Jan Salák, (5.12.), FIDE S&S Hrob
Ing. Jaroslav Sojka, (11.12.), Státní rostlinolékařská
správa Brno
Prof. RNDr. Viktor Brabec., DrSc., (30.12.), Biofyzikální ústav AV ČR Brno

Ing. Jiří Suttnar, CSc., (28.10.), ÚHKT Praha
Prof. Ing. Petr Lošták, DrSc., (21.12.), Univerzita
Pardubice
Ing. Václav Dušek, (27.12.), P-EKO Ústí nad Labem
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Zemřelí členové Společnosti

60 let
Prof. Ing. Vladimir Khripach DrSc., (2.10.), Institute of
Bioorganic Chemistry AS BR, Minsk
Prof. RNDr. Jiří Barek, CSc., (2.10.), PřF UK Praha
RNDr. Zdeněk Janků, (4.10.), SPŠST Praha
Ing. Jaromír Lisý, (9.10.), EGÚ Praha
Prof. Ing. Emil Halámek, CSc., (13.10.), OPZHN
Vyškov

Doc. Ing. Alois Nováček, DrSc., zemřel 22. března 2009
ve věku 85 let.
RNDr. Karel Vetejška, CSc., zemřel 8. dubna 2009 ve
věku 79 let.
Ing. Jiří Hugo, CSc., zemřel 13. června 2009 ve věku
nedožitých 78 let.
Čest jejich památce
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