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Úvod 

 
Název Chemisches Zentralblatt je snad ještě i dnes 

pro současnou generaci chemiků alespoň vágně spojen 
s pojmem referátový časopis, i když už asi jen málokdo si 
vzpomene  na to, jak vlastně vypadal nebo dokonce na 
praktické zkušenosti s jeho využíváním. Tento nejstarší 
chemický referátový časopis začal vycházet jako vůbec 
první takový časopis orientovaný na publikování více či 
méně stručných abstraktů o původních článcích v ostatních 
chemických vědeckých časopisech již v roce 1830. Vyjma 
krátkého období ke konci 2. světové války vycházel nepře-
tržitě až do roku 1969, prakticky téměř 140 let a má tedy 
stále prioritu nejdéle vydávaného referátového časopisu. 
Po naprostou většinu doby své existence se těšil velké 
reputaci jako vysoce spolehlivý a přesný zdroj informací, 
i když nikdy neměl ctižádost pokrýt opravdu všechny pri-
mární zdroje, které na světě v chemických disciplínách 
vycházejí. Příčiny konce časopisu si stručně připomeneme 
dále, ale hlavní důvod, proč se k němu dnes vracíme, je 
skutečnost, že byl kompletně digitalizován a je i pro che-
mickou veřejnost v České republice snadno dostupný.  

 
 

Stručná historie 
 
Jak je uvedeno výše, časopis začal vycházet v roce 

1830 pod názvem Pharmaceutisches Central-Blatt, pozdě-
ji byl přejmenován na Chemisch-Pharmaceutisches Cent-
ralblatt a konečně v roce 1856 na Chemisches Central-
blatt. Poslední úprava pak bylo jen gramatická na Che-
misches Zentralblatt. Časopis nejdříve vydávalo soukromé 
vydavatelství G. Th. Fechner  a od roku 1897 až do jeho 
zastavení jej převzala v plné míře Deutsche Chemische 
Gesellschaft. Problémy, které nakonec vedly k ukončení, 
jsou v podstatě důsledkem situace po druhé světové válce, 
kdy bylo vydávání obnoveno až v roce 1947, ale separátně 
ve východním a západním Německu. Toto nesmyslné roz-
dělení bylo sice překonáno a od roku 1951 byl časopis 
vydáván společně vědeckými společnostmi v obou němec-

kých státech, ovšem tato idyla trvala jen necelých 20 let. 
Velmi rychlý nárůst celkového objemu vědeckých infor-
mací  zpracovávaných ruční excerpcí z primárních zdrojů 
na kartotéční lístky, ze kterých pak byly sestavovány 
rejstříky, vedl ke stále narůstajícímu zpožďování zpraco-
vávání primární produkce a tudíž ke ztrátě aktuálnosti, 
jednoho z hlavních důvodů pro existenci takové služby. 
V době ukončení vydávání v roce1969 bylo zpoždění mezi 
vydáním čísla primárního časopisu a zpracováním jeho 
článků v Chemisches Zentralblatt až dva roky.  

Hlavní konkurent Chemisches Zentralblatt, referátový 
časopis Chemical Abstracts, který začal vycházet až 
o téměř osmdesát let později v roce 1907, se velmi rychle 
orientoval na možnost využít výpočetní techniku, která se 
právě stávala relativně dostupným nástrojem a USA byly 
v této oblasti určitě nejdále. Přesto, že klíčová práce, vlast-
ní excerpce informací z primárních zdrojů, byla stále před-
mětem „ruční“ intelektuální práce, ukládání takto získa-
ných dat a hlavně další manipulace s nimi, např. tvorba 
rejstříků, se stala nesrovnatelně efektivnější, a to i s využi-
tím tehdejších, z dnešního hlediska technicky nesrovnatel-
ných počítačů. Protože vydávání bylo realizováno jak 
v západním, tak i východním Německu, tehdejší spojenec-
ké úřady v žádném případě nebyly ochotny vydat povolení 
na nákup vyspělé výpočetní techniky do východního blo-
ku. A protože na straně východního bloku vhodná výpo-
četní technika ještě nebyla, bylo asi velmi rozumně roz-
hodnuto o ukončení vydávání. Nějakou dobu bylo možné 
ještě Chemisches Zentralblatt nacházet na regálech kniho-
ven, ale z pochopitelných důvodů se odtamtud brzy přestě-
hoval do depozitářů, pokud vůbec nebyl zlikvidován, pro-
tože referátové časopisy velmi rychle ztrácejí na své aktu-
álnosti a zůstávají jen jako v jistém smyslu inventárními 
soupisy primárních zdrojů své doby. Podrobnější popis 
najde zájemce v publikaci Hanče a spol.1 

Po odstranění hlavní bariéry, tj rozdělení Německa, se 
krátce objevila i myšlenka na plné obnovení činnosti 
a opětné vydávání časopisu. Od tohoto záměru bylo na 
štěstí upuštěno, protože taková činnost je mimořádně orga-
nizačně i finančně nákladná a těžko by se obnovený časo-
pis prosazoval proti silnému postavení Chemical Abstracts 
a otevřeně řečeno, byla by to celkem zbytečná konkurence 
nutící chemické instituce nakupovat obojí. Jinou záležitostí 
je ale význam Chemisches Zentralblattu jako systematicky 
zpracovaného dokumentu o 140 letech vývoje a historie 
chemie. To byla nepochybně hlavní motivace snahy tento 
materiál zpřístupnit a díky současným digitalizačním tech-
nikám se ukázalo, že je to v zásadě realizovatelný úkol, 
kterého se opět ujala Německá chemická společnost. Za 
podpory z různých zdrojů včetně státních, byla vlastní 
práce realizována institucí Fachinformationszentrum Che-
mie GmbH v Berlíně. Výsledkem je elektronický infor-
mační zdroj (s jistou licencí můžeme použít i označení 

CHEMISCHES ZENTRALBLATT SE PO 40 LETECH VRACÍ JAKO UŽITEČNÝ  
INFORMAČNÍ ZDROJ 
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báze dat) představující v pravém slova smyslu kompletní 
digitalizaci všech vydaných svazků Chemisches Zentral-
blatt včetně rejstříků od prvního svazku v roce 1830 až do 
posledního v roce 1969. Jednalo se o digitalizaci více než  
40 metrů knih vážících více než 3 tuny a výsledný soubor 
má rozsah 2 TB (terabyt). Materiál je zpřístupňován buď 
pro instalaci na počítačové technice instituce, která jej 
zakoupí, nebo formou vzdáleného přístupu přes webovské 
rozhraní, což je i náš případ. Díky vstřícnosti producenta 
i Německé chemické společnosti (Geselschaft Deutscher 
Chemiker) mají čeští chemici totiž mimořádnou možnost 
tento materiál využívat přímo z webovské stránky České 
společnosti chemické. 

 
 

Jak lze s digitalizovanou verzí Chemisches  
Zentralblatt pracovat? 

 
Jak je uvedeno, jedná se v pravém slova smyslu 

o digitalizovaný soubor všech svazků tak, jak kdysi stály 
na regálech knihoven. Práce s takovým souborem je pak 
pochopitelně poněkud jiná, než s bázemi dat, na které jsme 
si už za posledních téměř 20 let zvykli. Soubor je přístup-
ný tak, jak byl digitalizován, tj. ve formátu jpeg nebo pdf. 
Obojí má své výhody a nevýhody, ale je možné snadno 
přepínat mezi jedním i druhým modem. Zadávání dotazu 
je velmi jednoduché, hlavní způsob spočívá ve vyhledání 
zadaného  řetězce znaků v plném textu. Pokročilé hledání, 
„Advanced Text Search“, nabídne zadávání více řetězců, 
celých frází nebo určitou formu vzdálenosti řetězců, tedy 
tzv. „Proximity Search“. Tyto alternativy jsou bohatší než 
bývá zvykem, jejich využití nejlépe pochopíme formou 
pokusu a výsledku. Konečně můžeme přímo zobrazit ja-
koukoliv stránku kteréhokoliv svazku, což zní sice nesmy-
slně, ale ve skutečnosti je to naprosto stejný postup jako 
při práci s tištěným svazkem, kdy jsme nejdříve našli 
v rejstřících odkaz a ten jsme pak vyhledali na regálech. 
Protože tato možnost, označovaná jako „View Zentral-
blatt“, nám sdělí, zda v daném kalendářním roce existuje 
jeden ročník nebo dva (což byla běžná praxe v pozdějších 
letech) a současně uvede rozsah stran, můžeme si zadáním 
první stránky svazek otevřít a jednoduše v něm listovat. 

Pokud zadáme poslední stránku, nebo stránku ke konci 
svazku, otevřou se nám rejstříky na konci svazku. Koneč-
ně je možné zobrazit část rejstříku, spíše ovšem soupis 
jednoslovných hesel vyskytujících se v celém textu2 (viz 
obr. 1). 

Odpovědí na zadání hledaného řetězce je nabídka 
míst v celém díle, kde se zadaný řetězec vyskytuje. Systém 
přitom nezobrazuje jen zadaný řetězec, ale i jeho nejbližší 
okolí, což do jisté míry umožňuje orientaci o povaze nale-
zeného místa v díle. Tak např. hledáním informací o allo-
xanové kyselině zadáním řetězce „Alloxansaeure“, dosta-
neme kromě řady dalších i takový odkaz: 

Ne vždy je zobrazené okolí zadaného řetězce tak roz-
sáhlé, ale v každém případě je to užitečná informace 
o tom, co můžeme u konkrétního odkazu očekávat. Na 
uvedené ukázce si ale můžeme povšimnout jednoho speci-
fického aspektu. Jelikož byly digitalizovány poměrně staré 
texty s různou kvalitou textu i případného poškození 
v důsledku stáří, digitalizační program musel tyto rozdíly 
zvládnout a pak vyhledávací systém rozpoznat hledaný 
řetězec. Že se to ne vždy podaří si můžeme všimnout 
u slova „HarnstoN“, které je částečně „špatně přečteno“ 
a i u následujícího „mesoxatsaure“. Když se podíváme na 
uvedený odkaz na digitalizované stránce, zjistíme, že oba 
termíny jsou v pořádku, jen rozpoznávací technika ještě 
není tak úplně dokonalá.  

Dalším logickým důsledkem dané formy zpřístupnění 
je, že jsou digitalizovány bez rozlišení jak svazky odkazů 
(abstraktů), tak i svazky rejstříků. Takže hledaný řetězec je 
nalezen jednou v textu bibliografického odkazu a jeho 
abstraktu a podruhé jako řetězec ve svazku rejstříku. Po 
krátké praxi se to dozvíme ze sice velmi malé, ale celkem 
srozumitelné ikony na levé straně soupisu odkazů. Výskyt 
řetězce v rejstříku si musíme  zaznamenat a v daném svaz-
ku vyhledat příslušnou stránku pomocí nabídky View Zent-

Obr. 1. Úvodní obrazovka digitalizované verze Chemisches Zentralblatt 

...Lösung von Alloxansäure in absoluten Alkohol 
kann ohne Veränderung…nicht. Die Alloxansäure 
besitzt den Charakter einer zweibasischen…in Harn-
stoN und mesoxatsaure Salze. Alloxansäure und 
Kali, a) neutrales alloxansaures... 
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ralblatt. Dále si musíme uvědomit, že Chemisches Zentral-
blatt byl jedním z vůbec prvních referátových časopisů 
a dlouhou dobu hledal svou tvář tak, jako ji hledaly v té 
době všechna podobná díla. Proto u nejstarších svazků 
nemůžeme očekávat strukturu záznamů, na jakou jsme 
zvyklí. První svazky Chemisches Zentralblattu obsahují 
nejdříve několik obsáhlých referátů o dané problematice 
uveřejněných v jiném periodiku, včetně experimentálních 
detailů a komentářů s příslušným odkazem. Následuje 
oddíl označený jako: Kleinere Mittteillungen, což jsou ale 
spíše právě jen stručné abstrakty článků z jiných periodik, 
tedy zárodek pozdějších abstraktů. Ale to už jsou problé-
my, se kterými se setkává každý, kdo pracuje 
s historickým materiálem.  

 
 

Několik ilustrací možností využití 
 
Velmi dlouho známou sloučeninou je alloxan a jeho 

deriváty. Méně už je známý derivát alloxanu, kyselina 
alloxanová (Alloxansäure, Alloxanic acid). Beilsteinovo 
kompendium tuto sloučeninu uvádí až v 1. doplňcích ve 
svazku XXV na str. 601, přičemž v tištěné verzi kompen-
dia lze najít poznámku, že tato sloučenina byla zmíněna už 
v Základním díle (Hauptwerk) ve svazku III na str. 772, 
ale s chybnou strukturou, která po upřesnění zařadila látku 
mezi heterocyklické sloučeniny. Tuto informaci elektro-
nická báze kupodivu neposkytne a pod označením Allo-
xansaeure poskytne správnou strukturu s CAS RN 470-44-0 
a s celkem 16 odkazy na původní práce. Nejstarší odkazy 
pocházejí z roku 1915 až 1917, odkazy na původní struk-
turu z roku 1833 v elektronické bázi Beilstein chybí.  

Jestliže budeme hledat starší odkazy v digitalizované 
verzi Chemisches Zentralblatt, dostaneme celkem 141 
upozornění na zmínky o výskytu názvu Alloxansäure 
v textu nějakého svazku Chemisches Zentralblatt. Ve vět-
šině případů se jedná o opakované zmínky názvu v jednom 
článku, resp. v kontextu tohoto referátového časopisu 
v textu velmi obsáhlého abstraktu. Pokud budeme postup-
ně nabídnuté odkazy otevírat a místo otevírání evidentně 
stejného zdroje listovat stránkami, získáme velmi mnoho 
zajímavých informací, protože tyto referáty uvádějí neje-
nom experimentální detaily, ale i výsledky analýz, chování 
reakcí a produktů včetně jejich vzhledu a prakticky nahra-
zují původní článek. To bylo ostatně hlavním smyslem 
tehdejší praxe. V daném případě tak získáme více než 
10 původních článků poskytujících informace o kyselině 
alloxanové, na které neodkazuje ani Beilsteinovo kompen-
dium. Jedná se přitom jak o články dnes asi těžko dostup-
né, např. odkaz na Lond. Edinb. and Dubl. Philos. Mag. 
1844, March, o.186-191, kde ale abstrakt poskytuje velmi 
podrobné informace, tak i odkazy na hlavní tehdejší 
i dnešní časopisy jako Ann. der Pharm. LV. S.251-297, 
které jsou dnes k disposici jako plné texty v souborech 
archivů. Snadno se tak dopátráme první zmínky o hledané 
sloučenině a můžeme sledovat vývoj názorů na její struk-
turu i interpretaci vlastností.  

Dojdeme-li v souboru 141 zmínek na zadanou slouče-

ninu na konec, dostaneme odkazy na abstrakty 
z šedesátých let, jejichž podoba je prakticky stejná, jakou 
známe dnes a můžeme případně doplnit rešerše z dnešních 
zdrojů, především Chemical Abstracts, odkazy 
i z Chemisches Zentralblatt, což pečliví chemici oněch let 
dělávali. A právě v tomto náhodně zvoleném příkladu se 
ukázalo, že odkaz na práci z roku 1964 v prestižním časo-
pise Americké chemické společnosti3, takto spoluvydava-
tele Chemical Abstracts, podrobně popisující hledanou 
sloučeninu, tento referátový časopis nezachytil, zatímco 
Zentralblatt ano. Takže na tvrzení chemiků starší genera-
ce, že Zentralblatt je spolehlivější, něco určitě bylo.    

Jako řetězec můžeme hledat i sumární nebo principi-
álně jakékoliv vzorce v jejich linearizovaném tvaru. Je ale 
nutné mít na paměti, že vzorcové rejstříky 
(Formelregister) tak, jak je známe z novější doby, existují 
teprve od roku 1922, včetně tzv. souhrnných 
(kumulativních) rejstříků, ovšem za daleko kratší období, 
než známe z Chemical Abstracts.  Takže pokud se pokusí-
me obdobně vyhledat informaci o výše zmíněné kyselině 
alloxanové prostřednictvím jejího sumárního vzorce: 
C4H4N2O5, dostaneme jen 8 nabídek, z nichž nejstarší 
z roku 1864 registruje výskyt tohoto sumárního vzorce 
v textu abstraktu a hned další „nejstarší“ takový odkaz je 
až z roku 1956. K tomu ještě patří informace, že vzorcové 
rejstříky používaly tzv. Richterův systém řazení prvků, 
tedy uhlík, vodík a dále v pořadí: O, N, Cl, Br, J, F, S, P, 
As a dále podle abecedy. Dále stojí za zmínku, že starší 
praxe v Chemisches Zentralblatt uváděla sumární vzorce 
sice pro většinu organických sloučenin, ale jinak jen pro 
látky, pro které nebyly používány běžné triviální názvy.  

Hlavním rejstříkem v Chemisches Zentralblatt byl po 
dlouhou dobu rejstřík věcný (Sachregister), a to včetně 
názvů chemických sloučenin. Takže např. při pokusu zís-
kat nejstarší informace o anthranilové kyselině prostřed-
nictvím jejího sumárního vzorce C7H7O2N dostaneme jen 
25 odkazů (a samozřejmě ne všechny se týkají této slouče-
niny), přičemž „nejstarší“ je právě z roku 1922, zatímco 
zadání názvu Anthranilsaure vede k 4750 odkazům počí-
naje rokem 1841. Pokud v souboru nalezených odkazů 
narazíme na odkaz z rejstříku, musí následovat stejný 
krok, jako při práci s tištěnými rejstříky, tj. podle odkazu 
na rok, svazek a stránku si otevřeme pomocí nabídky View 
Zentralblatt na vstupní obrazovce příslušnou stránku abs-
traktů. Posledním problémem pak bývá identifikace pri-
márního zdroje většinou podle zkratky, která reflektuje 
tehdejší citační praxi. Podrobnější informace o práci 
s tištěnými rejstříky Chemisches Zentralblatt je popsána 
v knize Hanč, Hummel, Hlavica1 nebo v jejích dalších 
vydáních. 

Zajímavým příkladem užitečnosti může být hledání 
původu tzv. Kjeldahlovy metody stanovení dusíku. Zadá-
ním tohoto hesla dostaneme odkaz na zřejmě první popis 
této metody od autora z roku 1883 (cit.4) a kromě zajímavé 
možnosti sledovat její další vývoj a postupné upřesňování 
a různé aplikace také důkaz, jak rychle se v té době infor-
mace o evidentně důležitých objevech šířily. A obdobně 
jako v předchozím příkladu si dnes můžeme snadno otevřít 
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plný text tohoto článku v elektronické podobě. A odkazy 
na Kjeldahlovu metodu se objevují v Zentralblattu ještě 
v roce 1969 (cit.5). Na tomto odkazu si můžeme povšim-
nout velkého zpoždění zpracovávání u Zentralblattu na 
konci jeho vydávání. 

Budeme-li hledat informace o prvních způsobech 
přípravy primárních aminů, můžeme dotaz formulovat 
např. jako kombinaci hesel:  Darstellung primärere Amine, 
a to buď přesně v této podobě jako frázi v nabídce Advan-
ced Text Search, nebo volněji jako kombinaci stejných 
hesel, ale s využitím Advanced Proximity, kde požadujeme 
výskyt oněch termínů v rozsahu od 1 do 80 slov 
(odstupňovaně), a to buď v zadaném nebo libovolném 
pořadí. Zahrneme-li ještě různé tvary slova „Darstellung“, 
konkrétně jen zkratku Darst. nebo naopak košatější tvar 
Darstellungsweise rozšířením pomocí hvězdičky, tedy 
darst* v rozsahu 5 slov v zadaném pořadí, dostaneme řadu 
odkazů, např. na první zprávy o Gabrielově syntéze 
z ftalimidu z roku 1887 včetně experimentálních podrob-
ností6 nebo hned v následujícím přehledném referátu7. 
Nalezené odkazy nás pak mohou často inspirovat k jiným 
formulacím dotazu. Možností je velmi mnoho, je ovšem 
třeba zkoušet různé cesty, různé tvary termínů včetně zkra-
tek, protože praxe jejich používání byla evidentně vždy jen 
zvyková a nebyla nikdy standardizována, jakož i formulač-
ní bohatost nebo naopak zkratkovitost textu. Znalost něm-
činy pochopitelně není na škodu. 

 
 

Shrnutí 
 
Snad tento stručný popis a několik příkladů využití 

podnítí  chemiky, aby vzali existenci digitalizované formy 
referátového časopisu Chemisches Zentralblatt na vědomí, 
zařadili si odkaz do svých oblíbených položek a podle své 
problematiky a konkrétního zájmu jej využili. Tento zdroj 
nám nabízí nejenom informace o našem oboru za dvě třeti-
ny 19. století, které jsou jinak nedostupné, ale můžeme si 
tak ještě doplnit výsledky rešerší např. z Chemical Abs-
tracts, bází dat Beilstein nebo Gmelin, o údaje z paralelně 
zpracovávaného zdroje za období téměř dvou třetin 20. 
století. A dále, díky tomu, že velká část primární časopi-
secké literatury, a to především těch nejdůležitějších titulů, 
je dnes kompletně digitalizovaná od svých prvních svazků 
jdoucích také hluboko do 19. století a můžeme si tak nele-
zené odkazy z Chemisches Zentralblatt bezprostředně 
otevřít na obrazovce počítače, dostává se i historické bádá-
ní o chemii z prostředí historických knihoven a archivů na 
nesrovnatelně efektivnější úroveň. Ale v každém případě 

zůstává již v úvodu formulovaná motivace, že digitalizace 
Chemisches Zentralblattu zpřístupnila a v pravém slova 
smyslu zachránila práci generací chemiků pro budoucnost.  
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J. Šilhánek (Institute of Chemical Technology, Pra-

gue): Chemisches Zentralblatt – Historical Present  
 
The most important reference work for chemistry, 

covering 140 years of chemistry history  has been digitized 
and made available to chemical community as an elec-
tronic information source. By this undertaking, data collec-
tion about research and progress in chemistry disciplines 
has moved from depositories back onto the desks of prac-
tising chemists in a much more efficient and usable form. 
Clearly, the digitized form, covering all printed volumes 
from the first page in 1830 to the last page in 1969, re-
quires a somewhat different approach to searching than 
electronic databases which we are using at present.  The 
user is always looking for a string of characters represent-
ing an author’s name or a subject term or a chemical name 
and the search results are displayed as a set of references 
to pages of the printed volume. Displaying close vicinity 
of the given string helps to decide whether a  reference is 
useful or not. Despite somewhat more laborious usage, the 
main value of the digitized version of Chemisches Zentral-
blatt is in bringing back this monument of information 
from storage to life and preventing the work of thousands 
of chemists from being lost and forgotten. 
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Klíčová slova: radioimunoanalýza, inzulin, hormon, medi-
cína, přírodní vědy 

 
 
Počátky endokrinologie provázel zásadní nedostatek 

analytických metod. Hormony bylo možné identifikovat 
v endokrinních žlázách, některé metabolity i v moči, 
o několik řádů nižší koncentrace v krvi však byly chemic-
kými metodami nedostupné. Biologické testy byly pracné, 
nákladné a náročné na zkušenost experimentátora. Diabe-
tologie nebyla výjimkou. 

Objev inzulinu a jeho přípravy ze slinivek jatečných 
zvířat (F. Banting a Ch. Best, 1921) zlepšil životní vyhlíd-
ky milionů pacientů. Vývoj léčebných metod ale nebyl 
snadný. Inzulin u mnoha pacientů ztrácel po čase účinnost, 
ke kompenzaci diabetu bylo nutné podávat dávky mnoho-
násobně převyšující produkci pankreatu zdravých osob. 
Příčina tohoto jevu byla záhadou. Přitom bylo zřejmé, že 
její odhalení může být klíčem ke zlepšení léčby. 

Jako pravděpodobná se na počátku 50. let jevila před-
stava, že by mohlo jít o důsledek zvýšené aktivity dosud 
nepopsaného enzymu, inzulinasy1. Vzhledem k tomu, že 
techniky pro sledování koncentrace inzulinu v krvi neexis-
tovaly, nebylo zpočátku možné tuto hypotézu testovat. Ve 
stejné době získávali zkušenosti s využitím radioaktivity k 
řešení biologických problémů pracovníci izotopové labora-
toře nemocnice Veterans Administration v Bronxu, absol-
ventka jaderné fyziky Rosalyn Yalowová a lékař Solomon 
Berson. S pomocí dostupných izotopů (24Na, 32P, 42K, 82Br, 
131I) zkoumali distribuci iontů v extracelulárním prostoru, 
metabolismus erytrocytů, příjem jodu štítnou žlázou 
a metabolický obrat sérového albuminu2. V roce 1954 
obrátili svoji pozornost k inzulinu. Záhy vyladili techniku 
značení tak, že jejich preparát nesl půl až jeden atom jodu 
131I v molekule a přitom si plně zachoval biologické vlast-
nosti. Značený inzulin aplikovali nitrožilně dobrovolníkům 
 pacientům i zdravým kontrolám. Použili dávky 
v rozmezí 0,1 do 7,0 jednotek, které představovaly 0,56 až 
7,4 MBq radioaktivity3. Pokud by příčinou snížení účin-
nosti inzulinu u diabetiků bylo rychlejší odbourávání, mu-
sel by se jim z krve ztrácet rychleji. Ve skutečnosti tam ale 
radioaktivita zůstávala podstatně déle než u kontrol a zadr-
žovali ji i probandi, jimž byl v minulosti inzulin aplikován 
z psychiatrických důvodů (používal se k vyvolání hypo-
glykemického šoku při léčení schizofrenie). Chování radi-
oaktivity při frakcionacích séra různými metodami 

(precipitace proteinů trichloroctovou kyselinou, vysolová-
ní síranem sodným, elektroforéza, ultracentrifugace) Ber-
sona s Yalowovou přivedlo k závěru, že příčinou delšího 
setrvání inzulinu v krvi pacientů a zároveň důvodem jeho 
inaktivace jsou protilátky, jež se vytvořily po injekcích 
inzulinu zvířecího. První verze připraveného článku u re-
cenzentů tvrdě narazila. Představa, že tak malá molekula, 
nadto téměř totožná s lidským inzulinem, může vyvolat 
tvorbu protilátek, byla příliš originální. Aby dosáhli ale-
spoň uveřejnění svých experimentů, ustoupili Yalowová 
s Bersonem na čas od navrženého výkladu. Pozorovaný 
protein nazvali prostě „inzulin vázající globulin“3,4. Dopl-
nění důkazů toho, že jde o protilátky, jim zabralo další dva 
roky5. Kromě sér pacientů používali i séra morčat imuni-
zovaných podkožní aplikací hovězího inzulinu. Při porov-
návání jejich vazebných vlastností vytvořili, jaksi nad pů-
vodní záměr, systém schopný měřit v té době nepředstavi-
telně nízká množství hormonu, kompetitivní radioimunoa-
nalýzu (RIA). První krátká zpráva, v níž popsali princip 
metody a poprvé uvedli koncentrace inzulinu měřené 
v krvi dvou zdravých osob nalačno a po stimulaci sto gra-
my glukosy, spatřila světlo světa v časopisu Nature 21. 
listopadu 1959 (cit.6). Plný článek, jenž vedle podrobného 
popisu metody obsahoval výsledky zátěžového testu 
u 30 kontrol a 66 pacientů, vyšel o osm měsíců později, 
v červencovém čísle Journal of Clinical Investigation7. 

První RIA byla v porovnání s dnešními podobami 
imunoanalýzy poměrně zdlouhavá a pracná. Inkubace 
protilátky se směsí vzorku či standardu s radioligandem při 
teplotě +4 °C trvala čtyři dny. K oddělení volné a vázané 
frakce sloužila papírová elektroforéza, která také zabrala 
několik hodin. Pak bylo nutné pro každý vzorek vyhodno-
tit distribuci radioaktivity na elektroforeogramu7. Proti 
dostupným biologickým testům to však byla metoda jed-
noduchá, reprodukovatelná a hlavně o několik řádů citli-
vější. Yalowová s Bersonem si uvědomovali, že v prvé 
řadě jde o metodu imunochemickou. Jako by předjímali 
i možnost jiného značení, používali ve svých pracích ter-
mín immunoassay bez předpony radio-. 

Bylo zřejmé, že obdobné metody založené na soutěži 
značeného a neznačeného antigenu o vazebná místa, bude 
možné vypracovat i pro další analyty. Yalowová 
s Bersonem chtěli tuto možnost poskytnout celému světu, 
a proto své poznatky uveřejnili bez patentové ochrany8.  

V následujících letech se zaměřili na vývoj a využití 
RIA pro další peptidové hormony (1963: růstový hormon a 
parathormon; 1968: adrenortikotropin; 1970: gastrin; 
1975: somatomedin) a detekci viru hepatitidy B (1970). 
Škála analytů se díky jejich následovníkům záhy rozrostla 
o množství hormonů, léčiv, vitaminů, sérových proteinů, 
diagnostických markerů a dalších látek. Dostupnost analýz 
umožnila rozvinout diagnostiku řady chorob a metabolic-
kých poruch, zlepšit zdravotní péči a uskutečnit rozsáhlé 

50 LET RADIOIMUNOANALÝZY  
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skríningové programy. Rosalyn Yalowová nijak nepřehá-
něla, když při přebírání Nobelovy ceny v roce 1977 přirov-
nala prostor, který RIA otevřela medicíně a vědám o živo-
tě k tomu, jenž se před mikrobiologií a astronomií rozpro-
střel po vynálezech mikroskopu a teleskopu4.   

 
Rosalyn Yalowová (roz. Susmanová) se narodila 19. 

července 1921 v New Yorku. Na střední škole se nadchla 
pro chemii a fyziku. Okouzlil ji životopis Marie Curie 
a přednášky Enrica Fermiho, jichž se účastnila v roce 
1939. Navzdory dobovým předsudkům se přihlásila ke 
studiu jaderné fyziky na Univerzitě v Illinois. V roce 1942 
získala titul MSc. a v roce 1945 doktorát. V letech 1945 až 
1950 vyučovala fyziku a přitom pracovala jako dobrovol-
nice na Columbia University, kde získala praktické zkuše-
nosti s aplikací radioaktivity v medicíně. Ty v letech 1948 
až 1949 uplatnila jako konzultantka při zakládání radioizo-
topové laboratoře nemocnice Veterans Administration 
v Bronxu, kam nakonec v lednu 1950 přešla na plný úva-
zek. O několik měsíců později zde potkala svého nejvý-
znamnějšího spolupracovníka, Solomona Bersona. Ve 
společné laboratoři strávili osmnáct let a jejich spolupráce 
pokračovala i poté, co Berson odešel na místo vedoucího 
katedry na newyorkské Mt Sinai School of Medicine. 
Ukončila ji až jeho náhlá smrt v roce 1972. Po ní Yalowo-
vá prosadila přejmenování jejich pracoviště na Laboratoř 
Solomona Bersona – do konce své aktivní dráhy tak mohla 
psát jeho jméno na všechny publikace alespoň v adrese. 
V roce 1977 Rosalyn Yalowová obdržela za vývoj radio-
imunoanalýzy pro peptidové hormony Nobelovu cenu. 
Výzkumnou činnost ve Veterans Administration ukončila 
v roce 1991, v dalším desetiletí působila jako profesorka 
na Mount Sinai School of Medicine. Nyní žije na odpočin-
ku ve svém domě v Bronxu. 

 
Solomon Berson (22.4.1918 – 11.4.1972) se narodil 

v roce 1918 v New Yorku, jako nejstarší ze tří dětí ruského 
imigranta, podnikatele v barvení kožešin. Jeho cesta ke 
studiu medicíny nebyla snadná – dříve než uspěl na newy-
orkské univerzitě, skončilo jedenadvacet přihlášek na růz-
né lékařské fakulty zamítnutím. Lékařský diplom získal 
v roce 1945. V letech 194648 sloužil v armádě. Poté 
přešel do nemocnice Veterans Administration v Bronxu. 
V roce 1950 zde začala jeho dlouholetá spolupráce s Rosa-
lyn Yalowovou, jejímž výsledkem byla řada zásadních 
objevů v diabetologii a endokrinologii. (Např. objev proti-

látek proti inzulinu, jehož vedlejším produktem byl vývoj 
RIA metodik, přispěl k objasnění autoimunitních procesů 
a etiologie diabetu II. typu.) V roce 1968 Berson přijal 
místo profesora na Mount Sinai School of Medicine. Za 
své objevy získali s Yalowovou řadu ocenění. Toho nej-
prestižnějšího, Nobelovy ceny, se ale Solomon Berson 
nedožil. V dubnu 1972 zemřel na srdeční infarkt. 
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O. Lapčík (Institute of Chemical Technology, Pra-
gue): 50 Years of Radioimmunoassay 

 
The invention of radioimmunoassay techniques by 

Rosalyn Yalow and Solomon Berson 50 years ago opened 
new horizons for many branches of medicine and life sci-
ences. Their first paper, describing quantitative immunoas-
say of plasma insulin in human subjects  and overwhelm-
ing the then used analytical methods by several orders of 
magnitude in terms of sensitivity and accuracy, was pub-
lished in an issue of Nature that appeared on 21st Novem-
ber 1959. The spectrum of applications of RIA methodol-
ogy spread promptly into many areas – such as analysis of 
hormones, drugs, vitamins, serum proteins, diagnostic 
markers, viruses and bacteria. For the development of RIA 
of peptide hormones, Rosalyn Yalow was awarded the 
Nobel Prize in 1977. 
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Zpráva o výsledku voleb do Hlavního výboru 
a Revizní komise České společnosti chemické 
na období 20092013 
 
Vážení, členky a členové ČSCH, 
 
korespondenčních voleb do Hlavního výboru a Revizní 
komise ČSCH se zúčastnilo 221 z celkového počtu 2128 
členů (10,4 %) a to formou zaslání hlasovacího lístku poš-
tou nebo elektronicky. Volby byly ukončeny dne 
28. 8. 2009.  Všechny hlasovací lístky doručené do tohoto 
data byly platné. Kriteriem pro zvolení do Hlavního výbo-
ru byl počet získaných voličských hlasů. Pořadí zvolených 
16 členek/členů HV dle počtu odevzdaných hlasů bylo 
následující: Pavel Drašar (140), Jiří Barek (138), Jitka 
Ulrichová (129), Václav Slovák (117), Martin Fusek 
(112),  Karel Lemr (112), Karel Ventura (112), Jitka Mo-
ravcová (109), Jaroslav Koča (109), Vladimír Křen (108), 
Zdeňka Kolská (105), Viktor Kanický (103), Jan Tříska 
(101), Karel Bláha (100), Stanislav Kafka (95) a Jarmila 
Vinšová (93).  Pořadí ostatních kandidátů bylo: Michal 
Holčapek (89), Františka Pavlíková (88), Hana Čtrnáctová 
(85), Jana Čopíková (83), Pavel Zachař (78), Jiří Vohlídal 
(67), Pawel Stawiski (55), Tomáš Elbert (38). Členy Re-
vizní komise byli zvoleni Oldřich Lapčík, Ivo Paseka 
a Karolina Pecková.  Termín schůze zvoleného Hlavního 
výboru a Revizní komise určí volební komise, a to nejpoz-
ději do 31. 10. 2009. Jediným bodem programu bude volba 
členů předsednictva Společnosti.    
V Praze, 2. září 2009 

Helena Pokorná, Milan Potáček, Vilím Šimánek 
 
 
Jaderná chemie v Evropě – od neformální  
asociace k aktivní divizi EuCheMS 

 
Počátky – Evropská radiochemická asociace (ERA) 

 
Prvním výrazným výsledkem snah o koordinaci 

a mezinárodní spolupráci v oblasti jaderné chemie 
v Evropě, které se datují od počátku 80. let, bylo uspořádá-
ní první mezinárodní konference „Nuclear and Radioche-
mistry (NRC)“. Konferenci, pořádanou v roce 1984 
v německém Lindau, zaštítila německá GDCh, odbornou 
úroveň garantoval mezinárodní poradní výbor (IAB) slože-
ný z nejvýznamnějších evropských jaderných chemiků, 
který byl ustaven ad hoc v neformálních  jednáních zástup-
ců evropských chemických společností. Tento IAB garan-
toval i další konference v této sérii, které se konaly v roce 
1988 v Brightonu (Velká Británie), v roce 1992 ve Vídni 
(Rakousko) a v roce 1996 v St Malo (Francie). Z došlých 
nabídek národních chemických společností vybírá podle 
zavedeného systému místo pořádání další konference IAB, 

konference  se konají zásadně v Evropě, aby byly přístup-
né co nejširšímu spektru evropských účastníků.  

Již od okamžiku počínající mezinárodní spolupráce se 
Radiochemical Methods Group (RCG) britské RSC snažila 
prosazovat cestu vedoucí k vytvoření mezinárodní institu-
ce sdružující všechny evropské jaderné chemiky. Při prv-
ním průzkumu se však ukázalo, že pro vznik takovéto or-
ganizaci zatím nejsou všude vytvořeny vhodné podmínky. 
Z průzkumu však jednoznačně vyplynulo, že vzájemná 
informovanost – minimálně formou pravidelného zpravo-
daje – je velmi žádoucí. 

V srpnu roku 1995 proto svou činnost zahájilo nefor-
mální seskupení Evropská radiochemická asociace – 
(European Radiochemists Association – ERA), součas-
ně  bylo vydáno první číslo zpravodaje „Radiochemistry in 
Europe“. Asociace si vytkla za cíl rozšiřovat a zlepšovat 
komunikaci mezi evropskými radiochemiky, prohlubovat 
kontakty s jinými skupinami a společnostmi s podobnými 
zájmy, zřídit kalendář mezinárodních akcí, vyměňovat si 
navzájem informace o specializovaných zařízeních a tech-
nologiích a především vydávat a distribuovat zpravodaj 
„Radiochemistry in Europe“. Základní zázemí pro činnost 
ERA poskytla britská RSC a i když se činnost asociace, 
její financování a distribuce zpravodaje zpočátku potýkala 
s mnohými problémy, sehrála zásadní roli při navázání 
a uchování vzájemných kontaktů mezi evropskými radio-
chemiky. Klíčovou roli při vzniku ERA hrál zejména entu-
ziasmus Dr. Anthonyho R. Wareho z RCG RSC, který se 
stal i editorem vzniklého zpravodaje. 

 
Vznik odborné skupiny při Federaci evropských  
chemických společností 

 
V září roku 1999 se v Helsinkách konalo zasedání 

Federace evropských chemických společností (FECS). Na 
tomto zasedání přednesl Dr. Jukka Lehto (University of 
Helsinki) návrh Dr. A. Wareho na zřízení formální odbor-
né skupiny pro jadernou chemii a radiochemii. Valné shro-
máždění FECS návrh jednoznačně podpořilo a byla usta-
vena „Working Party for Nuclear and Radiochemistry (WP 
NRC)“. Delegovaní zástupci národních chemických spo-
lečností se poprvé sešli na zasedání WP pořádaném v prů-
běhu páté konference NRC ve švýcarské Pontresině v září 
roku 2000. Mezi první úkoly, které si WP do počátku své 
činnosti vytkla, patřilo nadále vydávat Zpravodaj, zastře-
šovat organizování pravidelných konferencí NRC a ve 
čtyřletém období mezi jednotlivými konferencemi podpo-
rovat organizování specializovaných sympozií. Novým 
cílem byla snaha o koordinaci vzdělávání budoucích ev-
ropských radiochemiků. Prvním předsedou a zároveň ta-
jemníkem WP byl zvolen Dr. A. Ware, zázemí i nadále 
poskytla RSC. 

Další zasedání WP se konalo v roce 2002 v Londýně. 
V té době měla organizace patnáct členů a dva pozorovate-

Ze života chemických společností 
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le. Zásadním rozhodnutím zde učiněným bylo zapojit se 
aktivně do přípravy 1. Evropského chemického kongresu 
(ECC) FECS v Budapešti. Do organizačního výboru kon-
gresu delegovala WP Dr. A. Wareho, členem vědeckého 
výboru kongresu pro oblast jaderné chemie byl jmenován 
prof. Jan John (ČVUT Praha). 

V roce 2004 měla skupina již osmnáct oficiálních 
členů. Třináct z nich se zúčastnilo šesté konference NRC, 
která se pod záštitou FECS konala na přelomu srpna a září 
2004 v Cáchách. Na tomto zasedání byl schválen předběž-
ný program sympozia „Hot Topics in Nuclear and Radio-
chemistry“, jako součásti 1. ECC FECS. 

 
Transformace na divizi při EuCheMS 

 
V říjnu roku 2004, během přípravy kongresu FECS, 

došlo ke změně statutu FECS na mezinárodní neziskovou 
organizaci registrovanou jako právnická osoba podle bel-
gického práva. Tato změna umožnila účinnější zapojení do 
mezinárodních projektů a lepší přístup k externím finanč-
ním zdrojům. Transformovaná organizace byla zaregistro-
vána pod novým jménem – European Association for Che-
mical and Molecular Sciences – EuCheMS. 

Další zasedání WP NRC se konalo v roce 2005 opět 
v Londýně. Nejdůležitějším bodem této schůzky byla reak-
ce na změnu postavení odborné skupiny  po přeměně 
FECS na EuCheMS. Vzhledem k tomu, že – na rozdíl od 
FECS – ve statutu EuCheMS nebyla zakotvena existence 
odborných skupin (WP), rozhodli se přítomní zástupci 
národních chemických společností usilovat o přeměnu WP 
NRC na samostatnou divizi EuCheMS. Přípravu potřeb-
ných dokumentů, zejména statutu nové divize, se podařilo 
dokončit během jednoho roku, takže vznik nové divize 
(Division for Nuclear and Radiochemistry – (DNRC) byl 
schválen všeobecným shromážděním EuCheMS ještě 
v roce 2005.  

Ve dnech 23.31. srpna 2006 se v Budapešti konal 
1. Evropský chemický kongres. Specializované sympozi-
um “Hot Topics in Nuclear- and Radiochemistry”, které 
bylo jeho součástí, bylo velmi úspěšné. Program sympozia 
uvedlo pět vyzvaných přednášek:  
1.  Chemistry of New Elements (Heinz W. Gäggeler, Švý-

carsko) 
2.  Radionuclides in the Environment (Heino Nitsche, 

Berkeley, USA) 
3.  Radiopharmaceuticals (H. H. Coenen, Jülich, Němec-

ko) 
4.  Chemistry of the Nuclear Fuel Cycle (Charles Madic, 

CEA, Francie) 
5.  Teaching of nuclear and radiochemistry in the modern 

age (Anthony R. Ware, Anglie) 
Dále byly předneseny tři ústní příspěvky a proběhla 

úspěšná plakátová sekce; celkový počet příspěvků byl 
roven třiceti.  

 V průběhu kongresu se také konalo první plenární 
zasedání nové divize. Bylo schváleno definitivní znění 
statutu DNRC; předsedou byl zvolen A. Ware (UK) a ta-

jemníkem Dr. Simon Jerome (UK). Nejen z pohledu České 
společnosti chemické zásadním bylo rozhodnutí o způsobu 
zabezpečení požadavku, aby každá divize EuCheMS ga-
rantovala pořádání celoevropské konference ve své oblasti 
alespoň jednou za dva roky. Delegáti na zasedání rozhodli, 
že DNRC tento požadavek splní zastřešením dvou paralel-
ních evropských sérií konferencí – výše zmíněné Nuclear- 
and Radiochemistry (NRC), která se koná na různých mís-
tech v Evropě, a série mezinárodních Radiochemických 
konferencí (RadChem) organizovaných odbornou skupi-
nou jaderné chemie ČSCH tradičně v Mariánských Láz-
ních. Obě konference mají čtyřletou periodicitu 
s dvouletým vzájemným posuvem. Zařazení série Rad-
Chem do akcí zastřešovaných DNRC je velkým uznáním 
jak odborné úrovně konference, tak i předchozí aktivity 
ČSCH v ERA a WP NRC.  

 DNRC se dále rozhodla přímo navázat na aktivity 
bývalé Working Party FECS, tj. nadále vydávat zpravodaj, 
aktualizovat desetiletý kalendář akcí (10 year Conference/
Symposium Calendar) na webových stránkách a koordino-
vat výuku mladých radiochemiků v Evropě. Již 
v následujících měsících se podařilo dohodnout spolupráci 
s ostatními divizemi EuCheMS, a to především s Divizí 
analytické chemie a Divizí chemie životního prostředí. 
Kontakt byl navázán i s externími organizacemi 
s podobným zaměřením (např. spolupráce s IAEA na celo-
světovém průzkumu „Assessment of the teaching and ap-
plications in radiochemistry“).   

 Následující zasedání DNRC se sešlo v září roku 
2007 ve švýcarském Davosu. Jeho hlavní náplní byly vol-
by vedení divize. Předsedou DNRC se stal prof. Heinz 
Gäggeler (University of Bern a Paul Scherrer Institute, 
Villigen, Švýcarsko), funkci tajemníka na tříleté období 
přijal prof. John. Česká i švýcarská chemická společnost 
volbu svých zástupců do vedení DNRC podpořily a nové 
vedení divize začalo pracovat 1. ledna 2008. 

 Tyto výsledky byly pozitivně hodnoceny na posled-
ním setkání DNRC, které se uskutečnilo v průběhu konfe-
rence NRC7 – 7th International Conference on Nuclear- 
and Radiochemistry 2008 v Budapešti. Členové jednali 
především o odborných aktivitách DNRC na léta 2010 až 
2012. První příležitostí, kde se evropští radiochemici 
sejdou, bude již tradiční 16th Radiochemical Conference 
(RadChem 2010) pořádaná v dubnu 2010 v Mariánských 
Lázních. Členové DNRC se dále dohodli uspořádat semi-
nář na 3. Evropském chemickém kongresu v září 2010 
v německém Norimberku. Poslední akcí v uvedeném ob-
dobí bude další, v pořadí již osmá, konference NRC 
(NRC8), kterou v roce 2012 uspořádá univerzita Miláno. 
Důležitým rozhodnutím bylo navázat a rozšířit spolupráci 
s mimoevropskými organizacemi, zejména projednat mož-
nost koordinace akcí s jaderně chemickými sekcemi ACS 
a Japonské chemické společnosti. 

 Důležitým pramenem informací o DNRC jsou webo-
vé stránky divize (www.euchems.org/Divisions/NRC), kde 
vychází zpravodaj a je pravidelně aktualizován kalendář 
odborných aktivit v oblasti jaderné chemie a radiochemie. 
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Zapojení ČSCH 
 
Česká společnost chemická (ČSCH) již od konce 

90. let usilovala o plnou integraci českých odborníků do 
evropských mezinárodních struktur a o co největší účast 
českých výzkumných týmů v mezinárodních projektech. 
Proto již při vzniku WP NRC v roce 1999 podpořila její 
založení a delegátem jmenovala předsedu odborné skupiny 
Jaderná chemie (OS JCH) při ČSCH, prof. Johna. 
Prof. John se aktivně účastnil a účastní práce WP NRC, 
její transformace i aktivit současné DNRC. Velkým úspě-
chem této činnosti je výše zmíněné začlenění mezinárodní 
konference Radiochemical Conference (RadChem) mezi 
akce zastřešované přímo DNRC EuCheMS, kde se stala 
jedním ze dvou pilířů (spolu se sérií NRC) celoevropské 

série jaderně-chemických konferencí. Mezinárodní uznání 
aktivity České společnosti chemické v DNRC se projevilo 
i ve volbě prof. Johna tajemníkem divize. 

 Podmínky pro tuto činnost byly zajištěny sérií grantů 
č. LA 1000/2000, 1P05LA263 LA09023, které udělilo 
MŠMT Českému vysokému učení technickému v Praze 
(jako nositeli) v rámci Národního programu výzkumu  
dílčího programu „Programy mezinárodní spolupráce“ na 
podporu účasti zástupce ČSCH na práci WP NRC.  

 
Kateřina Čubová a Jan John, ČVUT v Praze – FJFI, 

Břehová 7, 115 19 Praha 1 
Anthony R. Ware, Environmental Energy Consultan-

cy, Avoncastle, South Lane, Sutton Valence, Maidstone, 
Kent ME17 3AZ, UK 

Odborná setkání 

IX. Pracovní setkání fyzikálních chemiků 
a elektrochemiků ve znamení tří výročí 

 
Ve dnech 29. a  30. června 2009 se na Mendelově 

zemědělské a lesnické univerzitě konala konference  IX. 
Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků 
(9th Workshop of Physical Chemists and Electrochemists). 
Letošní setkání bylo ve znamení tří významných výročí: 
90 let založení Masarykovy univerzity, 90 let založení 
Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity a 50leté vý-
ročí udělení Nobelovy ceny profesoru Jaroslavu Heyrov-
skému za fyzikální chemii, konkrétně za objev polarogra-
fie. Záštitu nad touto konferencí poskytli rektoři obou uni-
verzit (prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc. a prof. PhDr. Petr 
Fiala, Ph.D., LL.M.) a děkani příslušných fakult, 
doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc. z Přírodovědecké fakulty 
MU a prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc. z Agronomické 
fakulty MZLU.  

K důstojné oslavě 50 let udělení Nobelovy ceny při-
spěly pozvané přednášky Dr. Michaela Heyrovského, prof. 
Roberta Kalvody, prof. Emila Palečka a prof. Oldřicha 
Dračky, kteří s panem profesorem Heyrovským úzce spo-
lupracovali a vědeckou veřejnost, jak formou přednášek, 
tak formou publikací, o výsledcích z oblasti  polarografie 
a jejich  aplikací společně informovali. Každoročně jsou 
v českých zemích i v  zahraničí pořádány konference, kte-
ré neustále čerpají ze základů elektrochemie spojené 
s Jaroslavem Heyrovským. Jeho přínos v oblasti teoretické 
a experimentální elektrochemie, elektroanalýzy, elektro-
techniky a  bioelektrochemie stále oceňují vědci celého 
světa a díky poslednímu výzkumu a vývoji elektrochemic-

kých senzorů a biosenzorů dokonce mnohem více než 
v uplynulých 30 letech. 

 Plenární přednášky se zabývaly odkazem profesora 
Heyrovského, který nám nezanechal jen odkaz pracovitos-
ti, houževnatosti a preciznosti, ale i pečlivosti a tvořivosti 
ve vědeckém bádání.  V čem spočívá kouzlo, jímž se stává 
bádání tvůrčím procesem? Profesor Heyrovský dává na 
tuto otázku zcela jednoduchou odpověď  ve schopnosti 
poznat, co je důležité a co podružné. Jak se mohli účastníci 
konference dozvědět, prof. Heyrovský kladl vždy velký 
důraz na experiment, který otevírá cestu k poznání a toto 
poznání otevírá cestu k  pokroku. V přednáškách se něko-
likrát objevilo  jeho letité vědecké heslo Pracuj, dokonči, 
zveřejni (Work, finish, publish), které je v  tomto pořadí 
aktuální dodnes. Jedna přednáška se zabývala tím, že by 
nemělo být toto pořadí zaměňováno a publikována nedo-
dělaná, neúplná, nedokončená práce.   

Jaroslav  Heyrovský přebírá Nobelovu cenu (1959) od  švédského 
krále Gustava Adolfa VI.  
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Součástí pracovního setkání i v letošním roce byla 
Sekce mladých, ve které studenti v anglickém jazyce pre-
zentovali a v diskusních příspěvcích obhajovali výsledky 
své vědecko-výzkumné práce. Jejich vystoupení hodnotila 
pětičlenná komise a ta rozhodla o pořadí tří nejlepších. Na 
post nejvyšší vystoupila Mgr. Šárka Bidmanová 
(Loschmidtovy laboratoře, Ústav experimentální biologie 
a NCBR, Přírodovědecká fakulta MU) s prací:  Fiber-optic 
Biosensor for Detection of Halogenated Compounds in the 
Environment. Diplom a věcné dary za druhé místo putova-
ly do Bratislavy díky Ing. Jánu Rimarčíkovi (Ústav fyzi-
kální chemie a chemické fyziky, Slovenská technologická 
univerzita) a jeho práci: Thermodynamics of N–H Bond 
Cleavage in p-Phenylenediamine and Tetracyano-p-
phenylenediamine. Třetí místo obsadil Ing. Radim Hrdý 
(Ústav mikroelektroniky, FEKT, VUT Brno) s prezentací 
na téma: Fabrication of Nanomachined Surface for 
Electrochemical Sensing Transducer.  

Podobně byla hodnocena i posterová sekce, kde první 
a druhé místo obsadili postgraduální studenti z Ústavu 
chemie a biochemie, MZLU Brno,  RNDr. Vojtěch Adam 
a Ing. Dalibor Húska s pracemi: 1) Elektrochemická analý-
za adiponektinu pro tvorbu cévních náhrad a 2) Miniaturi-
zované elektrochemické systémy v detekci interakce proti-
nádorových léčiv s DNA. Třetí příčku obsadila práce 
RNDr. Zdenky Balcarové, CSc. (Ústav chemie, Přírodově-
decká fakulta, MU): Redukční proces  guaninu a 8-aza-
guaninu.   

Dvoudenní úspěšné jednání s bohatou diskusí nastíni-
lo mnoho podnětů i nových nápadů, které mohou vést 
k dalšímu rozvoji započatých témat v oblasti fyzikální 
chemie, elektrochemie a bioelektrochemie. A to byl hlavní 
záměr tohoto setkání. Tak jako nikdy nekončí vědecko-
výzkumná práce a stále se v ní pokračuje, tak bychom rádi 
v roce 2010 pokračovali již v jubilejním desátém ročníku. 

Organizátoři konference děkují za podporu, která umožnila 
pořádat letošní IX. Pracovní setkání fyzikálních chemiků 
a elektrochemiků: Anamet, DonauLab, Ecochemie, Eppen-
dorf, Laboserv, Malé centrum, Maneko, Merci  Pragolab, 
Ranadal a Česká společnost chemická (brněnská pobočka).  

 
Libuše Trnková, René Kizek 

 
 

41. ročník Mezinárodní chemické olympiády 
18. – 27. 7. 2009, Cambridge, Velká Británie 

 
 
 
 
 
 

Letošní 41. ročník Mezinárodní chemické olympiády 
(IChO) hostilo Spojené království. Poněkud netradičně se 
organizace ujaly hned dvě starobylé univerzity, 
v Cambridge a v Oxfordu. Tyto dvě školy jsou odnepaměti 
velkými rivaly, nicméně pro zorganizování prestižní soutě-
že středoškoláků z celého světa spojily své síly. Na dobu 
18. – 27. 7. 2009 se do Cambridge sjelo celkem 
250 studentů ze 66 zemí světa. Pro srovnání: prvního roč-
níku IChO, který se konal v roce 1968 v Praze, se účastni-
ly pouze státy dnešní Vysegrádské čtyřky, tedy tehdejší 
Československo, Polsko a Maďarsko. 

Sestavení reprezentačního týmu proběhlo tradičně ve 
třech stupních. Prvním stupněm bylo Ústřední kolo Che-
mické olympiády, výtečně zorganizované letos v lednu na 
Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Prvních 14 studentů 
bylo pozváno na týdenní teoretické soustředění, které pro-
bíhá tradičně v březnu na VŠCHT Praha. Nejlepších 8 se 
dále na PřF UK účastnilo druhého, tentokrát praktického 
soustředění. Náročným výběrem nakonec prošli: 

Heyrovský a jeho syn Michael při oscilopolarografickém experi-
mentu  

Český reprezentační tým před modelem vitaminu B12. Nahoře 
zleva: Pavel Švec, Ondřej Hák, Jan Kotek, Petr Motloch, Ondřej 
Henych, dole zleva: Rudolf Píša, Petr Holzhauser 
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Ondřej Hák, student 1. ročníku Gymnázia a SOŠ v Hoři-
cích 
Ondřej Henych, student 3. ročníku Gymnázia v Liberci 
v Jeronýmově ul. 
Petr Motloch, student 3. ročníku Gymnázia P. Bezruče ve 
Frýdku-Místku 
Pavel Švec, student 3. ročníku Gymnázia Jírovcova v Čes-
kých Budějovicích 

Spolu se studenty tvořili český tým ještě dva mentoři, 
vedoucí delagace RNDr. Petr Holzhauser z VŠCHT Praha 
a RNDr. Jan Kotek, Ph.D. z PřF UK Praha. 

Slavnostní zahájení proběhlo cambridgeském Corn 
Exchange za účasti přiměřeného množství významných 
osobností slovy: „Dlouho jsme přemýšleli, jak při zahájení 
představit anglickou kulturu, ale dospěli jsme k závěru, že 
žádná anglická kultura neexistuje“. Výsledkem byla nepři-
měřeně dlouhá pantomima, v jejímž průběhu zazněly 
vhodně interkalované názvy všech 66 zúčastněných států. 

Odpoledne mentoři zkontrolovali připravenost labora-
toří a ke sklonku deštivého dne byli převezeni do Oxfordu. 
Zde ve starobylých prostorách zdejší univerzity tajně 
a v izolaci od studentů schválili a překládali praktické 
úlohy do národních jazyků. Studenti byli v té době sezná-
meni s bezpečnostními pravidly a pak celý den zakoušeli 
atmosféru anglického venkova, obdivovali sokolnické 
dovednosti, stříleli z luku a zakusili boj ve stylu středově-
ké bitvy. Následující den studenti absolvovali praktickou 
část soutěže a mentoři si při exkurzi užili oxfordských 
uliček a připravovali finální znění teoretických problémů. 
Pátý den studenti čerpali duševní síly prohlídkou Londýna 
a Buckinghamského paláce, aby nazítří mohli řešit problé-
my teoretické části. 

Od tohoto okamžiku nebyl důvod bránit kontaktu 
studentů a mentorů – slavnostní Reunion party proběhla 
vskutku v  úchvatných prostorách londýnského Natural 
History Museum pod patnáctimetrovou kostrou druhohor-
ního dinosaura. Zbytek pobytu studenti strávili aktivním 
odpočinkem a poznáváním Anglie, mentoři opravili řešení 
svých studentů a spolu s autory dohodli konečné hodnoce-

ní. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo v příjemně 
svižném tempu v grandiózních prostorách kaple nejhonos-
nější koleje King's College.  

Úlohy letošního ročníku byly nadmíru dobře připravené, 
jak obsahem, tak rozsahem. Teoretickou část tvořilo šest úloh, 
zmiňme např. syntézu HIV virostatika Amprenaviru, studium 
kinetiky tvorby molekulového vodíku v mezihvězdném pro-
storu či koordinační ohlédnutí za Alfredem Wernerem. Praxi 
tvořily tři úlohy – bezrozpouštědlová aldolová kondenzace, 
titrační analýza měďnatého komplexu a konduktometrické 
stanovení kritické micelární koncetrace surfaktantu. Soutěžní 
úlohy stejně jako přípravné úlohy je možné naleznout na 
stránkách www.icho2009.co.uk. Pro lepší představu o cha-
rakteru a náročnosti Mezinárodní chemické olympiády 
jednu ze jmenovaných úloh uvádíme. 

Naši studenti i letos v soutěži obstáli a získali čtyři 
medaile:  

Ondřej Henych, stříbrná medaile  
Petr Motloch,  bronzová medaile  
Pavel Švec          bronzová medaile  
Ondřej Hák bronzová medaile 
Absolutním vítězem soutěže se stal Ruibo Wang 

z Číny, přičemž čtyři zlaté medaile získal letos pouze 
Tchaj-wan. Následující 42. ročník Mezinárodní chemické 
olympiády se bude konat v japonském Tokiu. 

Gratulujeme našim reprezentantům k dosažení výbor-
ných výsledků a věříme, že i příští ročník IChO bude pro 
Českou republiku úspěšný. 
 

 Petr Holzhauser, předseda ÚK ChO 
 
 

Úloha č. 2 ze 41. IChO:  Vznik H2 mezi hvězdami 

Pokud se v mezihvězdném prostoru srazí dva atomy, energie 
vzniklé molekuly je natolik veliká, že molekula okamžitě disociu-
je zpět na atomy. Atomy vodíku tak mohou reagovat za vzniku 
stabilní molekuly H2 pouze na povrchu prachových částic. Pra-
chová částice absorbuje většinu přebytečné energie a nově vznik-
lá molekula H2 se rychle desorbuje. V této úloze budou předsta-
veny dva kinetické modely pro vznik molekul H2 na povrchu 
prachové částice. 
V obou modelech je rychlostní konstanta adsorpce atomů H na 
povrch prachových částic  ka = 1,410–5 cm3 s–1. Typická hodnota 
„objemové hustoty“ atomů H (tj. počet atomů na jednotku obje-
mu) v mezihvězdném prostoru je [H] = 10 cm–3. 
(Poznámka: v této úloze můžete s počty povrchově adsorbova-
ných atomů a s objemovými hustotami atomů v plynné fázi počí-
tat v rychlostních rovnicích stejně, jako jste běžně zvyklí počítat 
s koncentracemi. Díky tomu se vám jednotky rychlostních kon-
stant mohou zdát divné. Rychlost reakce má pak rozměr počtu 
atomů nebo molekul za jednotku času.) 
Vypočítejte rychlost adsorpce atomů H na povrch prachové části-
ce. Předpokládejte, že je tato rychlost konstantní. 
Desorpce atomů H je prvního řádu vzhledem k počtu adsorbova-
ných atomů. Rychlostní konstanta desorpce je kd = 1,910–3 s–1. 
Předpokládejte, že probíhá pouze adsorpce a desorpce. Vypočítej-
te rovnovážný počet atomů vodíku N na povrchu prachové částice 
odpovídající stacionárnímu stavu. 
Atomy H se mohou po povrchu pohybovat. Když se dva atomy 
potkají, reagují za vzniku molekuly H2, která se následně desorbu-

S medailemi se smí šlapat i na anglický trávník v King's College 
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je. Diskutovány jsou dva různé modely vzniku H2. Oba však vychá-
zejí ze stejných hodnot rychlostních konstant pro adsorpci, desorpci 
a bimolekulární reakci: ka = 1,410–5 cm3 s–1, kd = 1,910–3 s–1, kr = 
5,1104 s–1. 
 
Model A 
Předpokládá se, že reakce vzniku H2 je druhého řádu. Rychlost 
úbytku atomů H z povrchu prachové částice v důsledku této reak-
ce je tedy krN

2. 
Napište výraz pro rychlost změny N zahrnující adsorpci, desorpci 
a reakci. Určete hodnotu N za předpokladu aproximace stacionár-
ního stavu. 
Vypočítejte rychlost vzniku H2 podle tohoto modelu. 
 
Model B 
Model B umožňuje stanovit podíly prachových částic, které nesou 
0, 1 nebo 2 atomy H. Vzájemné přeměny mezi těmito stavy vyja-
dřuje následující schéma. Předpokládá se, že částice nemůže 
zároveň nést více než 2 atomy H. 

 
x0, x1 a x2 jsou podíly (procentuální zlomky) částic nesoucích 0, 1 
nebo 2 atomy vodíku. S těmito podíly se dá v následující kinetic-
ké analýze počítat stejně jako s koncentracemi. Pokud je podíl 
částic s m adsorbovanými atomy vodíku xm, lze rychlosti tří mož-
ných procesů vyjádřit takto: 
Adsorpce (m → m + 1):  rychlost = ka [H] xm 
Desorpce (m → m – 1) rychlost = kd m xm 
Reakce (m → m – 2)  rychlost = ½ kr m (m – 1) xm 
Napište rovnice pro rychlost změny podílů x0, x1 and x2 (tj. výrazy 
pro dxm / dt). 
Za předpokladu aproximace stacionárního stavu odvoďte pomocí 
výše uvedených rychlostních rovnic výrazy pro poměry x2/x1 a x1/
x0 a tyto poměry numericky vyčíslete. 
Vypočítejte stacionární hodnoty podílů x0, x1 a x2. 
(Pokud jste neodvodili výrazy pro poměry v otázce f), použijte 
obecné hodnoty x2/x1 = a a x1/x0 = b a tuto otázku spočítejte pouze 
algebraicky.) 
Vypočítejte rychlost vzniku H2 podle tohoto modelu. 
V současnosti není možné změřit rychlost této reakce experimen-
tálně, nicméně nejnovější počítačové simulace poskytují rychlost 
9,4 × 10–6 s–1. Která z následujících tvrzení za těchto podmínek 
platí pro jednotlivé modely? Zaškrtněte příslušná políčka. 

Metody popularizace vědy,  
Olomouc 10. – 11. září 2009 

 
Jedním z výstupů řešení projektu VÝZKUM NO-

VÝCH, MODERNÍCH NÁSTROJŮ A METOD POPU-
LARIZECE VÝSLEDKŮ VĚDY, VÝZKUMU A VÝVO-
JE NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V ČR VE SPOLUPRÁ-
CI S VĚDECKOU SPOLEČNOSTÍ A ZPŮSOBY JEJICH 
UPLATŇOVÁNÍ V PRAXI (MŠMT 2E08023) byla kon-
ference odborníků, pro které je popularizace vědy pracovní 
náplní anebo ji dělají jako součást své pedagogické a vý-
zkumné činnosti. Konferenci organizoval Projektový ser-
vis Univerzity Palackého v Olomouci jako řešitel projektu 
spolu s Českou společností chemickou jako spoluřešite-
lem. Konference se zúčastnilo 102 odborníků z České 
republiky. Jednání bylo rozděleno do 8 přednáškových 
bloků a plakátové sekce. První den konference byl zahájen 
představením projektu METPOPULI jeho řešitelkou Gab-
rielou Pokornou. Přednášející se zaměřila na jednotlivé 
dílčí úkoly projektu:  (i) analýzu stávající situace v oblasti 
popularizace výsledků vědy, výzkumu a vývoje na vyso-
kých školách a vědecko-výzkumných institucích v České 
republice a ve vybraných státech Evropské unie (Velká 
Británie, Německo, Itálie, Francie, Belgie), (ii) srovnání 
výsledků a (iii) vytvoření metodiky popularizace výsledků 
vědy a výzkumu. Ty byly řešeny v průběhu minulého a 
v letošním roce.  Následující přednášky byly z důvodu 
odlišných nástrojů a metod popularizace v jednotlivých 
oborech rozděleny na bloky o hlavních popularizačních 
akcích a centrech popularizace vědy v ČR (Noc vědců 
v Plzni, Týden vědy a techniky organizovaný Akademií 
věd České republiky, Techmanie Plzeň, Academia film 
v Olomouci), prezentace popularizace vědy a výzkumu 
v oblastech zdraví, společenských věd, nových technologií 
a materiálů. Další tři bloky zahrnovaly informace o institu-
cích, které se popularizací vědy profesionálně zabývají, 
úlohou medií a financováním popularizačních aktivit. 
Konference měla svůj hlavní význam v získání nových 
informací z oblasti popularizace vědy, porovnání osobních 

Tvrzení Model A Model B Ani jeden 
model 

Rychlost určující krok je adsorpce atomů H.       

Rychlost určující krok je desorpce molekul H2.       

Rychlost určující krok je bimolekulární reakce 
dvou atomů H na povrchu. 

      

Rychlost určující krok je adsorpce druhého 
atomu H. 

      

Předpoklad, že reakce probíhá nezávisle na 
počtu adsorbovaných atomů vede k podstatné 
chybě (s faktorem alespoň 2). 

      

Omezení počtu povrchově adsorbovaných 
atomů na 2 vede k podstatné chybě (s faktorem 
alespoň 2). 

      



Chem. Listy 103, 847869 (2009)                                                                                                                                             Bulletin 

861 

zkušeností účastníků se zkušenostmi a názory přednášejí-
cích expertů, možnostmi financování popularizačních akti-
vit, představení příkladů z praxe a také seznámení účastní-
ků s výsledky projektu METPOPULI. Každou přednášku 
doplnila bohatá diskuse, často polemizující s názory před-
nášejícího.   

Organizátoři požádali účastníky o hodnocení (i) obsa-
hové náplně, (ii) organizačního zajištění a (iii) celkové 
úrovně konference formou dotazníku. Vráceno jich bylo 
71. Z 10 možných bodů byl první dotaz hodnocen 6,87 
body, druhý 8,67 a poslední 7,77. Česká společnost che-
mická se připravuje na Evropský rok chemie v roce 2011. 
Zkušenosti z řešení projektu METPOPULI a poznatky 
z olomoucké konference jsou a budou pro účast Společ-
nosti na této celoevropské akci cennými. 

Helena Pokorná, Alena Vlková a Vilím Šimánek  
 
 

Termická analýza v Tatrách 
 
Ve dnech 30.8. až 3.9.2009 se v Zakopaném setkali 

příznivci termické analýzy a kalorimetrie, neboť se zde 
uskutečnil jubilejní 10. ročník „Conference on Thermal 
Analysis and Calorimetry“, který byl spojen s druhým 
ročníkem “Czech-Hungarian-Polish-Slovakian Thermoa-
nalytical Conference“. Letošní ročník organizovala „Polish 
Society of Calorimetry and Thermal Analysis“, v jejímž 
čele stojí prof. Barbara Pacewska.  

Na konferenci se sešlo téměř 150 účastníků z Polska, 
Česka, Slovenska, Maďarska, Ruska či Portugalska, kteří 
v přátelské atmosféře diskutovali o termické analýze 
v sedmi odborných sekcích, kde zaznělo celkem 50 před-
nášek a bylo vystaveno 90 plakátových sdělení, které byly 
zaměřeny na využití metod termické analýzy pro nejrůz-
nější oblasti výzkumu.  

Vedle odborných diskuzí měli účastníci konference 
možnost poznat nejen samotné Zakopané, ale také se ko-
chat pohledem na polskou i slovenskou část Tater, neboť 

organizátoři zajistili nejen nádherné počasí po celou dobu 
konference, ale také výlet na Kasprovy wierch (1985 m).  

Přitom první společné setkání termoanalytiků ze „čtyř 
států“ uspořádala maďarská skupina v květnu 2007 
(Sopron), které se uskutečnilo v rámci oslav 100. výročí 
založení Maďarské chemické společnosti.  Další, v pořadí 
již třetí ročník, pak proběhne na Slovensku v roce 2011, 
který bude organizovat slovenská odborná skupina pro 
termickou analýzu a kalorimetrii.  

Bohatá fotodokumentace z konference bude 
k nahlédnutí na webových stránkách OSTA 
(www.vscht.cz/ach/osta), kde zájemci o termickou analýzu 
mohou najít informace o dalších akcích z této oblasti. Nej-
bližší bude 62. sjezd chemických společností, který se 
uskuteční v Pardubicích a v rámci jeho programu bude 
zařazena sekce „Termická analýza a kalorimetrie“. 
 

Petra Šulcová,  
předsedkyně Odborné skupiny termické analýzy ČSCH 

Foto: společný výlet na Kasprovy wierch  

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. 

Akce v ČR a v zahraničí                                 rubriku kompiluje Lukáš Drašar, drasarl@centrum.cz   
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Střípky a klípky o světových chemicích 

Wislicenus otec a syn 
 
V organické syntéze se často používá vzájemné kon-

denzace esterů, při kterých vznikají estery 3-ketokyselin. 
Klasickým, školním příkladem je příprava acetoctanu 
ethylnatého z octanu ethylnatého účinkem kovového sodí-
ku. Tuto syntézu jako první provedl a publikoval Anton 
Geuther (18331889) na univerzitě v Göttingenu roku 
1863. Na Geutherovu práci navázali Johannes Wislicenus 
a později jeho syn Wilhelm, kteří studovali kondenzace 
esterů ostatních kyselin a též kondenzace esterů dvou růz-
ných kyselin. Příkladem je syntéza ethyl-benzoylacetátu  
C6H5COOC2H5  + CH3COOC2H5  →  
C2H5OH + C6H5COCH2COOC2H5 . 

Johannes Wislicenus1,2  se narodil 24. 6. 1835 
v Klein-Eichstedtu u Querfurtu, kde byl jeho otec evange-
lickým farářem. Rodina se čtyřmi dětmi se brzy přestěho-
vala do Halle. Zde Johannes vystudoval reálku a pokračo-
val na univerzitě. Přitom se doučoval latině, ale již 
v prvním semestru musel studium přerušit, protože jeho 
otec byl odsouzen do vězení za spis „Die Bibel im Lichte 
der Bildung unserer Zeit“ (1853). Otec ale uprchl do Ang-
lie a pak se všichni přesunuli do New Yorku. Johannes 
přijal zaměstnání v laboratoři Harvardovy univerzity 
v Cambridgi. Po čase se vrátil do New Yorku a na jednom 
soukromém učilišti vyučoval chemii. Roku 1856 se Wisli-
cenovi odstěhovali do Curychu. Zde měl pan Wislicenus 
privátní školu, Johannes mu pomáhal při výuce a při tom 
navštěvoval chemické přednášky na univerzitě, kde roku 
1860 promoval. Po habilitaci na curyšské univerzitě získal 
roku 1864 mimořádnou profesuru. Působil na curyšské 
technice, potom na univerzitě ve Würzburgu a od roku 
1885 v Lipsku jako nástupce Hermanna Kolbeho. 

Vedle esterových kondenzací se Wislicenus věnoval 
studiu mléčných kyselin3 a rozlišení kyselin maleinové od 
fumarové (cis, trans-isomerie). Z jeho laboratoře pochází 
mimo jiné příprava cyklopentanonu (1889) – rozkladem 
vápenaté soli hexandiové, adipové kyseliny, jako základ 
sloučenin cyklopentanové řady. 

Wislicenus – jinak silný kuřák – se v mládí věnoval 
gymnastice a po celý život hudbě. Ve Würzburgu byl čle-
nem akademického pěveckého kroužku. Oženil se roku 

1860 s Kätchen Sattlerovou ze Schweinfurtu; měli čtyři 
syny a dvě dcery. Roku 1890 na lovu, tehdy módní zálibě, 
utrpěl úraz na noze, následkem kterého měl potíže s chůzí. 
Ani rodinný život nebyl bez otřesů. Roku 1889 zemřel syn 
Konrad na zánět slepého střeva a hned nato i syn Alwin. 
Brzy postihla smrt i profesorovy bratry: Hugo zahynul 
v Alpách, druhý bratr, armádní lékař, zemřel na tyfus. Paní 
Wislicenová byla dlouho v sanatoriu pro duševně choré, 
zemřela roku 1890 v Lipsku. Roku 1902 přestal Wislice-
nus ve svých 67 letech ze zdravotních důvodů přednášet, 
ale už koncem roku (5. 12. 1902) v Lipsku umírá.  

Wilhelm Wislicenus4 se narodil 23. 1. 1861 v Curychu. 
Studoval na tamním gymnáziu a přírodní vědy a matemati-
ku na univerzitách ve Würzburgu, Strassburgu 
a v Mnichově. Působil jako asistent u svého otce ve 
Würzburgu a od roku 1886 u Emila Fischera. Pod jeho 
patronací ve Würzburgu habilitoval a v období 19021922 
byl profesorem na univerzitě v Tübingenu. Kromě studia 
esterových kondenzací se Wilhelm Wislicenus zabýval 
i anorganickou problematikou. Připravil např. azid sodný  
NaNH2 + N2O → NaN3 + H2O. 

Wislicenus se roku 1888 oženil s Margarethou Tür-
schmannovou. Rodina se šesti dětmi obývala vilu s velkou 
zahradou v Schonungen am Main, paní Wislicenová ze-
mřela roku 1934. Profesor rád jezdil na koni, i se svými 
dětmi. Pravidelně chodil do přírody a místní floru prý znal 
lépe než odborník. V okolí Tübingenu sbíral minerály. 
Wilhelm Wislicenus zemřel 8. 6. 1922 v Tübingenu na 
nádorovou chorobu.  
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Miloslav Ferles in memoriam, Eva Mašková       

Zprávy 

Konference Distillation and Absorption 2010 
 
Ve dnech 12. až 15. září 2010 se na Technické Uni-

verzitě Eindhoven uskuteční již tradiční konference Distil-
lation and Absorption, pořádaná každé čtyři roky pracovní 
skupinou „Fluid Separations“ Evropské federace chemic-
kého inženýrství. Hlavními tématy setkání pod hlavičkou 
„Carbon Dioxide Mitigation by Energy Efficiency“ budou 

separační procesy, od získávání základních dat až po kon-
krétní průmyslové aplikace. Konferenci bude možné také 
využít jako místa pro prezentaci firem působících v oboru. 

Konferenční příspěvky bude možné zasílat do 1. října 
2009, stejně tak jako přihlášky do soutěže o nejlepší dok-
torskou disertační práci. Více informací naleznete na strán-
kách konference www.da2010.nl. 
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Tento příspěvek byl financován grantem MŠMT Ingo 
LA320.  

 
Magdalena Bendová,  

členka vědecké komise konference 
 
 
80 let brněnské pobočky ČSCH 

 
Dne 26. ledna 2009 uplynulo 80 let od založení br-

něnské pobočky České společnosti chemické. Při této pří-
ležitosti sestavili pánové prof. Jaroslav Janák a Dr. Adolf 
G. Pokorný pamětní spis, který na ploše zhruba 60 stran 
podává přehled historie i současnosti brněnské pobočky 
ČSCH a biografické portréty jejích představitelů. Výsled-
ný přehled má vysokou historicko-dokumentační hodnotu. 
Vedle toho je však v dnešní uspěchané a leckdy povrchní 
době užitečný i jako připomínka toho, že nic nevzniká 
„samospádem“, bez vložené námahy, času a zaujetí. 

Nákladem 360 výtisků vydala tento pamětní spis Čes-
ká společnost chemická s podporou Přírodovědecké fakul-
ty Masarykovy univerzity, Fakulty chemické Vysokého 
učení technického v Brně a Ústavu analytické chemie AV 
ČR, v. v. i. Tištěná verze (ISBN 978-80-86238-69-2) je 
dostupná ve vědeckých knihovnách. Elektronická verze 
(formát pdf) je pro zájemce vystavena ke stažení na infor-
mačním portálu brněnské pobočky ČSCH (http://
csch.chemi.muni.cz, nabídka „Archív“). 

 
Michal Roth 

 
 

Klastr MedChemBio 
 
Počátkem roku 2009 byl založen klastr MedChemBio 

jako Zájmové sdružení právnických osob. Cílem práce 
sdružení MedChemBio je pomáhat rozvoji oborů medici-
nální a biologické chemie v České republice a to přede-
vším ve fázi přechodu ze základního výzkumu do techno-
logického a komerčního uplatnění. Jak napovídá název 
i zaměření, budou hlavním předmětem jeho činnosti malé, 
syntetické molekuly a chemická biologie, tedy látky, které 
mohou být použity pro humánní a veterinární medicínu 
a diagnostiku. 

Význam klastru spatřujeme především v úzkém pro-
pojení mezi akademickou sférou (členy klastru jsou Uni-
verzita Palackého v Olomouci a Ústav organické chemie 
a biochemie, AV ČR, v.v.i.), malými a středními firmami 
(Farmak, Quinta Analytica, Bioapex, Biopaterns, Circle 
Line Associates, Mendel Therapeutics, MD Pharma, AB 
Pharma a další) dodavatelskou sférou (Merck) a odborný-
mi společnostmi (ČSCH, ČSBMB). Díky skutečně nefor-
málnímu kontaktu, který tyto subjekty navázaly, probíhá 
spolupráce na společných projektech. Klastr má nyní cel-
kem 21 členů a je otevřen pro další subjekty, které o spolu-
práci na rozvoji uvedených oborů mají zájem. 

Klastr obdržel podporu od agentury CzechInvest, 
která umožní rozjezd samotného fungování klastru a jeho 
spolkovou činnost, ale především umožní realizaci čtyř 
velkých projektů.  

Prvním projektem je Systém pro řízení projektů vý-
zkumu a vývoje léčiv v režimech GMP  GLP, GCP. Cílem 
projektu je podpořit výzkumné, vývojové, výrobní a kont-
rolní aktivity členů klastru v oblasti vývoje léčiv v post-
discovery fázi. Participující členové vytvoří společnou 
jednotku – centrum pro systém řízení jakosti GMP/GLP, 
služby Regulatory Affairs a poradenství/řízení projektů 
v předklinické a rané klinické fázi. V rámci projektu bu-
dou také vybaveny a certifikovány vzorové laboratoře UP, 
přednost bude dána technikám, které jsou v GMP/GLP 
režimech obtížně dostupné (NMR, XRD). Ostatní členové 
budou moci za výhodných podmínek využívat jak pora-
denských služeb při zavádění systému jakosti, řízení svých 
projektů, zpracování GMP dokumentace i v poradenství 
pro předklinické a rané klinické fáze vývoje. Kromě toho 
budou moci využívat služby laboratoře(í), certifikovaných 
v rámci projektu. 

Dalším projektem je Pracoviště pro molekulární dia-
gnostiku. Tento projekt podpoří výzkumné aktivity členů 
klastru při výzkumu a vývoji molekulárních diagnostik na 
bázi polymerázové řetězové reakce v reálném čase a prote-
omiky. Tyto diagnostika v dnešní době pronikají to rutinní 
diagnostické praxe v oblasti nádorových, infekčních 
a dalších onemocnění. Z těchto důvodů se trh s diagnosti-
ky stává mimořádně zajímavou oblastí biofarmaceutického 
průmyslu, která je regulačně výrazně jednodušší než oblast 
farmaceutik. Pracoviště se zaměří na studium, výzkum 
a vývoj molekulárních diagnostik, zejména v oblasti nádo-
rových onemocnění. Zavede příslušné metody počínaje 
přípravou vzorků, konče kvalitativním nebo kvantitativním 
vyhodnocením amplifikační reakce a hmotnostně spektro-
metrickou analýzou technikou LC-MALDI. 

 Třetím hlavním projektem je Pracoviště pro syntézu, 
izolaci a výrobu chemických sloučenin. Projekt bude za-
měřen na výzkum nových syntetických postupů pro přípra-
vu a izolaci komerčně zajímavých chemických sloučenin 
a postupů umožňujících převod laboratorní syntézy do 
poloprovozního měřítka, dále se bude zabývat nabízením 
služeb týkajících se predikování vlastností látek a návrhem 
struktur vhodných pro požadované aplikace. 

V oblasti syntézy se bude jednat o laboratorní přípra-
vu nových produktů, které v sobě skrývají komerční poten-
ciál, tak o látky, které na trhu již existují, ale jejich součas-
ný způsob přípravy je komplikovaný nebo z pohledu eko-
nomického či na základě regulačních nařízení silně omezu-
jící. Dále bude projekt zahrnovat nabídku syntézy organic-
kých sloučenin ve čtvrtprovozním měřítku, čímž bude 
vytvořena možnost dostupnosti rozličných intermediátů 
pro nejrůznější aplikace. K dispozici bude rovněž sofisti-
kované vybavení pro separaci látek z nejrůznějších směsí, 
jejich izolaci, identifikaci a stanovení zastoupení jednotli-
vých složek. To mohou členové klastru využít k analýze 
materiálů, se kterými pracují v oblasti výzkumné či ob-
chodní. Členové klastru mohou rovněž využívat znalostí 
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členů projektu ke konzultacím o perspektivě vývoje 
či  zavádění nových chemických výrobků na trh, což by 
mělo zefektivnit jejich činnost a lépe zacílit na portfolio 
svých produktů a aktivit. 

Na projektu se budou podílet instituce, které mají 
dlouholeté zkušenosti v oblasti syntézy organických látek 
v laboratorním i provozním měřítku, jakož i v obchodní 
činnosti. 

Řešení projektu má za cíl poskytnout členům klastru 
kvalitní a cenově dostupné zázemí pro syntézu, izolaci 
a komercionalizaci organických sloučenin. 

Posledním plánovaným projektem pro první období je 
Elektronická terminologická databáze a systém zpracová-
vání překladů. Během tří let vytvoří klastr specializovanou 
jazykovou databázi a zformuje skupinu odborných konzul-
tantů. Vypracuje a zavede systém pro řízení efektivity 
a kvality zpracovávané dokumentace (autor > manager > 
překladatel > korektor > konzultant/validátor > DTP). 
Databázi Klastr MedChemBio v různých formách uplatní 
na trhu. Jednotliví členové klastru budou moci databázi 
i softwarové vybavení využívat pro překlady vlastními 
silami i pro zadání závazné terminologie pro externě zpra-
covávané překlady. Budou to překlady grantových aplika-
cí, výrobní dokumentace, produktové dokumentace (data 
sheets), odborných článků a sdělení, webových stránek, 

reklamních materiálů a dalších odborných publikací vydá-
vaných s podporou klastru. Efektivně spolupracující vali-
dátoři, konzultanti a překladatelé využívající software 
specializovaný na správu terminologie a udržení konzis-
tentnosti překladu docílí nesrovnatelně vyšší kvality pře-
kladů oproti překladům zpracovávaným běžným způso-
bem. 

Strategie klastru podporuje celé odvětví, které 
v České republice nemá nyní společnou platformu pro 
kontakty a spolupráci. Strategicky se klastr snaží vybudo-
vat strukturu, která by nabízela kontinuální podporu jak 
členům klastru, ale i novým subjektům a celkově by umož-
nila nový rozvoj dané vědecko-technické oblasti a v regio-
nu. 

MedChemBio bude především pomáhat začínajícím 
firmám v daném oboru v úspěšném rozvoji jejich projektů. 
Díky soustředění jak přístrojového vybavení, tak lidského 
potenciálu, je možné provádět výzkum daleko efektivněji, 
než v izolovaných laboratořích.  Důležitou součástí práce 
klastru bude výměna informací a propagace oboru v České 
republice. 

  
Více informací o klastru MedChemBio naleznete na 
www.medchembio.cz 

Martin Fusek a Marián Hajdúch 

Osobní zprávy 

Jitka Macháčková oslaví  
jubileum 
 
Mgr. Jitka Macháčková se zařadí do 
nekončící řady chemických jubilan-
tů. U dam se o věku nehovoří, ale 
každý, kdo se s Jitkou setká, neu-
hodne, která dekáda přichází 

v úvahu. Její elán, charisma a pracovní nasazení ji neo-
pouštějí ani na chvilku. Jitku Macháčkovou jsem poznal 
v legendárním přírodovědném oddělení „Ústředního domu 
pionýrů a mládeže Julia Fučíka“ v pražské Grébovce, kde 
spolu s další veteránkou přírodovědného vzdělávání dětí 
a mládeže Marcelou Novotnou vedly mj. kroužky mladých 
chemiků. Z této práce se odvinul fakt, že přes nejrůznější 
soutěže, setkávání a další akce stály tyto dvě osobnosti 
české chemické pedagogiky i u základů, na svoji dobu 
odvážné akce, Chemické olympiády již v šedesátých le-
tech minulého století. Tehdy nikdo neočekával, že se Che-
mická olympiáda stane nejen celostátní, posléze lido-
demo-mezinárodní a nakonec i skutečně globálně interna-
cionální akcí. Z chemické olympiády vzešla elita chemické 
inteligence, a to u nás i v zahraničí. Je typické pro tuto 
dobu i pro tuto zemi, že na zásluhu tohoto typu je snadno 
zapomenuto. Chemické listy jsou zde však, mj. i od toho, 
aby se tak stávalo co nejméně. 

Život Jitky Macháčkové byl plný činorodé práce. Po 

dlouholeté práci v UDPMJF odešla na podobně záslužné 
redaktorské místo do časopisu Věda a technika mládeži, 
kde pracovala řadu let. Dnes je velmi aktivní předsedkyní 
Ústřední komise Středoškolské odborné činnosti a před-
sedkyní správní rady Nadačního fondu Jaroslava Heyrov-
ského. Stále se věnuje propagaci Chemické olympiády 
a neúnavně se stará o mladé přírodovědné podhoubí naše-
ho badatelského i produkčního světa. Dlouhá léta byla 
členskou ČSCH. 

Do dalšího čilého působení ve všem, co jí baví a zají-
má, jí lze popřát pouze zdraví, štěstí a spokojenost. 
O ostatní se Jitka postará, jak ji znám, sama. 

Pavel Drašar 
 

 
Prof. Barek šedesátníkem 
 
V říjnu tohoto roku dovršil šedesát-
ku prof. RNDr. Jiří Barek, CSc., 
vedoucí katedry analytické chemie 
Přírodovědecké fakulty UK Praha, 
hospodář České společnosti chemic-
ké a zasloužilý redaktor Chemic-
kých listů.  Katedře analytické che-

mie PřF UK byl prof. Barek věrný celý život, postupně zde 
vypracoval diplomovou a doktorskou práci, habilitoval se 
a byl jmenován profesorem. Na studium a rozvoj elektroa-
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nalytických metod ho kdysi nasměroval jeho školitel prof. 
Berka, a této tématice se prof. Barek věnuje dosud. Za 
svoji dosavadní kariéru publikoval více než 250 prací 
v impaktovaných časopisech a o jeho odborném renomé 
svědčí desítky „invited lectures“ na významné mezinárod-
ní konference. Svoje doktorandy a diplomanty posílá stu-
dovat do zahraničí a naopak o studium v jeho Laboratoři je 
v zahraničí zájem. Cestovatelská aktivita prof. Barka je 
velmi intenzivní, což  přináší celosvětové kontakty a zvy-
šuje prestiž pracoviště. Prof. Barek je nejenom skvělý od-
borník, ale také organizátor řady konferencí a jiných od-
borných akcí. Stejně tak je jeho jméno známé ve firmách 
zabývajících se laboratorní analytickou technikou, což se 
promítá do špičkového vybavení jeho pracoviště. 

Měl jsem a mám možnost sledovat kariéru Jirky Bar-
ka a jeho současné pracovní i mimopracovní aktivity 
a zájmy velmi podrobně, jako jeho někdejší spolužák, ko-
lega v práci, spoluredaktor Chemických listů, kamarád 
a rodinný přítel. U starších pánů nebývá zvykem komento-
vat jejich tělesnou kondici, ale u Jirky je obdivuhodná, 
protože si ji udržuje každodenním nošením neuvěřitelně 
těžké tašky, jejíž obsah neukazuje. Snad o tom ví více jeho 
životní partnerka, Dr. Marcela Krečmerová, vynikající 
organická syntetička a blízká spolupracovnice prof. Holé-
ho, se kterou vychovává dvě krásné a nadané děti, Jirku 
a Terezu. Rodinu ještě doplňuje zlatý retrívr Denýsek. Na 
Jirku bylo vždy spolehnutí, dané slovo plní  s precizností 
sobě vlastní. To ho přímo předurčuje k funkci hospodáře 
České společnosti chemické, jejíž finance svědomitě spra-
vuje a rozmnožuje a za to mu patří dík nás všech. 
V redakčním kruhu Chemických listů je oblíbeným společ-
níkem, nezkazí žádnou legraci a svojí životní zkušeností je 
nám v mnohém příkladem a inspirací. Pokud vím, tak Jirka 
není posedlý žádným koníčkem, ale rád lyžuje, jezdí (il) na 
vodu, chodí po horách a občas přiloží i ruku k dílu na své 
chatě v Chrástu nad Sázavou, kde s rodinou tráví volný 
čas. Ze společných konferencí ale vím, že na můj vkus až 
příliš brzo ráno vstává a chce si povídat, kdy neúnavně 
rozebírá pracovní témata. 

Jsem rád, že jsem kdysi dávno potkal Jirku Barka a že 
se stal mým kamarádem a spolehlivým  přítelem a že udr-
žujeme plodné pracovní i mimopracovní kontakty. 

Takže kámo, všechno nejlepší, hlavně zdraví a dlouhá 
léta ! 

                                                     Bohumil Kratochvíl 
 
 
Profesor Oldřich Fischer 

 
Cena VB (Viléma Baura) je udělována významným 

učitelům všech typů škol za přínos k výuce chemie. Jsem 
toho přesvědčení, že profesor Oldřich Fischer takovým 
významným vysokoškolským učitelem oboru fyzikální 
chemie skutečně je.  

V příštím roce se pan profesor dožije 85 let. I v tomto 
vysokém věku se intenzivně zajímá o vědecký výzkum na 
Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. 
Aktivně se zapojuje do vědeckých diskusí na seminářích 

pořádaných chemickými a biologickými ústavy, je aktiv-
ním členem všech každoročně pořádaných Pracovních 
setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků a chemic-
kých konferencí pořádaných Českou a Slovenskou che-
mickou společností.  Hnán motorem svého zaujetí pro 
vybranou disciplínu a ctižádostí maximálně skloubit teore-
tickou a experimentální  část výzkumu, zařadil se profesor 
Oldřich Fischer mezi velmi známé fyzikální chemiky 
nejen v řadách výzkumných pracovníků a vysokoškol-
ských učitelů, ale i v řadách studentů. Byl velmi přísným 
pedagogem a ne všichni studenti jeho fyzikálně-
chemickým sítem prošli. Profesor Fischer dlouhá léta 
přednášel kurz základní fyzikální chemie, kurz pokročilé 
fyzikální chemie, která se týkala statistické termodynami-
ky a elektrochemie. Výrazně se podílel na modernizaci 
výuky fyzikální chemie a formou inovací skript 
„Laboratorní cvičení z FCH“ obohatil náplň praktických 
úloh o nové fyzikálně-chemické přístupy.  Skripta, vydaná 
v období 1980–1990, Statistická termodynamika (úvod do 
studia), Vybrané kapitoly z fyzikální chemie (pro odborné 
chemiky), Nerovnovážné soustavy (spolu s prof. 
I. Kučerou) a kniha Fyzikální chemie (učebnice pro studi-
um učitelství) byly na tehdejší dobu důležitým přínosem 
ve formování profilu absolventa. Za léta svého působení 
na Katedře teoretické a  fyzikální chemie (vedoucím ka-
tedry do roku 1991) odvedl velký objem práce. Zabýval se 
ionikou i elektrodikou, rozvíjel moderní elektrochemické 
metody zkoumání roztoků elektrolytů i kinetiky elektrodo-
vých procesů. Vychoval velkou spoustu diplomantů a dok-
torandů.  

A proč zrovna elektrochemii? Jeho zájem o ni se za-
čal projevovat již v období zpracování disertační práce 
v r. 1950 (Elektrolytické vylučování zinku z roztoků kyse-
liny fosforečné). Je třeba si uvědomit, že v té době díky 
prof. Heyrovskému elektrochemie, jako součást fyzikální 
chemie, prodělávala obrovský „boom“ a právě brněnská 
skupina FCH patřila vedle pražské skupiny elektrochemi-
ků při Ústavu FCH a ELCH Jaroslava Heyrovského mezi 
nejznámější elektrochemická pracoviště v Českosloven-
sku. Jeho výzkum, často podporovaný jeho manželkou 
doc. Evou Fischerovou, byl orientován především na pola-
rografické studium anorganických komplexů, na studium 
chemických reakcí při galvanostatické elektrolýze, na sle-
dování iontových asociačních rovnováh v nevodných pro-
středích a na rozvoj fyzikálně-chemických metod při čiště-
ní odpadních vod. Z těchto výzkumů vzešlo celkem 56 
prací, z valné části publikovaných v Collection, což byl 
pro tehdejší dobu časopis přístupný české vědecké komu-
nitě s možností publikovat v cizím jazyce. Po revoluci 
publikuje prof. Fischer společně se svojí manželkou 2 
monografické celky: Basic principles of voltammetry, 
a Voltammetric methods for the investigation of chemical 
reactions in „Experimental Techniques  in Bioelectroche-
mistry. (ed. V. Brabec, Birkhauser, Basel 1996).    

Profesor Fischer byl vždy zainteresován na vývoji 
FCH metod, které sám velmi rád experimentálně testoval.  
Měl vždy snahu popsat dané experimenty pomocí teoretic-
kých modelů, měl vždy snahu verifikovat navržený model 
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pro daný experiment. Jinými slovy zastával a zastává myš-
lenku objasnit více, než se objevovalo v uvedeném tvrzení:  
Teorie znamená, že víme všechno, ale nic nefunguje; pra-
xe znamená, že funguje všechno, ale nikdo neví proč. On 
se vždycky staral o to, abychom věděli proč. 

 
Libuše Trnková 

 
 Prof. O. Ficher byl v roce  2002 děkanem přírodově-

decké fakulty MU  jmenován emeritním profesorem.  
 Již během svého studia na přírodovědecké fakultě 

MU (chemie-fyzika) pracoval jako pomocná vědecká síla 
na ústavu teoretické a fyzikální chemie MU, po ukončení 
studia (1950) se stal  asistentem a vědeckým aspirantem. 
V letech 1954–1960 působil jako odborný asistent na fyzi-
kálně analytické katedře farmaceutické fakulty MU Práce 
na téma „Studium kinetiky elektrodových dějů pomocí 
elektrolýzy s konstantním proudem“ obhájena 1958 v Po-
larografickém ústavu AV v Praze a od roku 1961 se datuje 
jeho odborná kariéra na katedře teoretické a fyzikální che-
mie MU (tehdejší UJEP), 1963–1979  docent pro obor 
teoretické a fyzikální chemie Chronopotenciometické stu-
dium kinetiky elektrodových dějů  (1962), 1980–1991 
profesor soubor 5 sdělení: Asociační konstanty iontových 
párů ve směsných prostředích.  Disertace k DrSc: Reakce 
a rovnováhy ovliňující elektrodový děj obhájena před ko-
misí pro obor fyzikální chemie 1979 a schválena rektorem 
VŠCHT Praha 1980. 1969–1991 vedoucí KTFCH, MU 
Brno.   

 
 

Osmdesátiny prof. RNDr. 
Miloslava Černého, DrSc. 
 
Připadá mi to jako chvíle, kdy jsem 
na stránkách tohoto  listu psal gratu-
laci prof. Černému k 75. narozeni-
nám.  K radosti všech spolupracov-
níků a blízkých se za těch pět let 
mnoho nezměnilo – prof. Černý je 

stále pln elánu a neutuchajícího zájmu o chemii. Rád bych 
při příležitosti blížícího se jubilea připojil kromě gratulace 
i  několik životopisných údajů. 

Narodil se a vyrůstal v Praze na Starém městě.  Po 
úspěšném absolvování reálného gymnázia vystudoval  
Přírodovědeckou fakultu Karlovy Univerzity, v roce 1953 
získal titul RNDr.  Disertační  práce, jejímž školitelem byl 
tehdejší asistent Václav Horák, se zabývala  chemií  sir-
ných heterocyklů. Byl prvním vědeckým aspirantem ka-
tedry organické chemie, titul CSc. získal v roce 1956. Po 
ukončení  aspirantury   se spolu s J. Pacákem a J. Staňkem 
již věnoval chemii sacharidů. První cukerné práce se týka-
ly přípravy 3-deoxyglukosy, pak následovala série prací na 
téma  thiocukry a od začátku 60. let byla ústředním téma-
tem  chemie 1,6-anhydrocukrů.  Právě v této oblasti sacha-
ridové chemie lze spatřovat těžiště vědeckého působení 
oslavencova, spolu s četnými diplomanty a doktorandy 
zmapoval detailně chemii levoglukosanu. Několik slouče-

nin se stalo téměř univerzálními výchozími látkami pro 
další syntézy. V cukerné literatuře se vžil termín Cerny 
epoxide, jak je možné se přesvědčit zadáním tohoto hesla 
do vyhledávače. 

Profesor Černý je autorem a spoluautorem více než 
120 původních prací, 5 přehledných článků  v Advances in 
Carbohydrate Chemistry a dalších významných kompendi-
ích. Za mimořádný přínos je možné označit i spoluautor-
ství monografií Monosaharidy a Oligosacharidy (spolu 
s J. Staňkem,  J. Pacákem a J. Kocourkem), které později 
vyšly v anglickém překladu. Zvláště první z uvedených 
knih se stala neodmyslitelnou součástí všech cukerných 
pracovišť.  V nedávno vyšlé knize R. V. Sticka,  Carbo-
hydrates: The sweet molecules of life,  autor v seznamu 
použité  literatury uvádí na prvním místě Monosacharidy, 
které označuje jako „The Bible of carbohydrate chemists“. 

Bylo by ale nespravedlivé zdůrazňovat pouze vědecké 
zásluhy M. Černého; stejně úspěšně si vedl i jako pedagog. 
Na katedře organické chemie, kde po celou svou kariéru 
působil, vždy dbal o vysokou úroveň přednášek. Podílel se 
na zavedení výuky stereochemie, reakčních mechanismů, 
semináře „Pokroky v organické chemii“ a fotochemie. Ve 
výuce se opíral o své mimořádné znalosti organické che-
mie. Jako školitel diplomantů byl velmi oblíben a práce, 
jejichž školitelem byl M. Černý, měly vždy vysokou úro-
veň.  Řadu let obětavě pracoval jako člen komise pro Che-
mickou olympiádu. 

V minulých létech vykonával i řadu organizačních 
funkcí na fakultě i mimo ni – např. pracoval jako předseda 
European Carbohydrate Organization,  byl členem redakč-
ní rady časopisu Carbohydrate Research, na fakultě půso-
bil dvě období jako proděkan, je čestným členem České 
společnosti chemické a společnosti Jana Evangelisty Pur-
kyně. Je nositelem Hanušovy medaile a několika fakult-
ních a univerzitních ocenění. 

 Rád bych tímto příspěvkem poděkoval profesoru 
Černému za vše, co pro své žáky, mezi něž se také počí-
tám, udělal. Byl pro nás vždy příkladem nadšeného vědce, 
obětavým školitelem i životním vzorem.  Jsem nesmírně 
rád, že jsem spolu s prof. M. Černým prožil více než 40 let 
společné práce na katedře organické chemie. Rád bych 
panu profesorovi Černému do dalších let popřál stálé zdra-
ví, hodně pohody a zájmu o chemii. 

    Tomáš Trnka   
 
 

Mílovi Černému k 80 
 
Když jsem před 50 lety v rámci své aspirantury začal 

pozorněji sledovat literaturu v oboru cukerné chemie, jmé-
no „Miloslav Černý“ se mi velmi brzy zakotvilo v paměti 
jako jméno autora či spoluautora zajímavých publikací 
s originálním řešením syntetických problémů, spolehlivým 
popisem pokusů a přesnou prezentací dat. Toto kladné 
poznání se ještě prohloubilo po vydání monografie Staněk, 
Černý, Pacák, Kocourek: Monosacharidy, která se nejen 
pro mou generaci stala základní učebnicí cukerné chemie. 
Tato šťastná kniha, která úspěšně zaplnila mezeru 
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v dostupných publikacích svého druhu, se vyznačovala 
moderním pojetím a zejména zpracováním velmi čers-
tvých informací, nejen o syntéze, ale také o struktuře 
a stereochemii cukerných látek.  Výtisk její české verze 
z roku 1960 mám v knihovně stále při ruce a nese zřetelné 
stopy velmi častého používání. Dílu se dostalo 
v pozdějším anglickém rozšířeném vydání zaslouženého 
uznání mezi cukernými chemiky snad v celém světě. 

Se spoluautorem této knihy, dr. M. Černým, jsem měl 
brzy čest se osobně seznámit na konferencích, při oponent-
ních řízeních či obhajobách, v nedávné době i ve spoluprá-
ci na českém překladu cukerného názvosloví. Poznal jsem 
ho tak blíže nejen jako vynikajícího odborníka, s nímž jsou 
diskuse vždy velmi podnětné, ale také jako noblesního 
člověka, jehož přátelství si nesmírně vážím.  

Milý Mílo, všechna slova díků za Tvůj přínos chemii, 
za Tvoje pedagogické úsilí i za Tvůj osobní lidský vklad 
mi v této chvíli připadají nedostatečná. A tak raději než 
děkujícím za minulost chci být blahopřejícím 
k budoucnosti.  Tvůj život je i ve vysokém věku požehnán 
uspokojivým zdravím a neutuchající bystrostí ducha. Co 
Ti přát více, než aby tomu tak bylo i nadále a ještě dlouho? 

       
  Karel Kefurt         

 
 

Prof. Ing. Vladimír Mareček, DrSc.  
se potká s pětašedesátkou 

 
Toto setkání se uskuteční 30. listopadu tohoto roku 

a zastihne jubilanta zcela pohlceného prací, jak vědeckou, 
tak organizační. Vladimír se narodil v Tursku, nedaleko 
Prahy, na rodinném statku. V roce 1961 maturoval na 
gymnáziu Jana Nerudy na pražské Malé Straně, kádrový 
profil si zlepšoval v letech 196162 jako dělník v podniku 
Léčiva Praha a inženýrem se pak stal v roce 1967 na 
VŠCHT Praha. V roce 1968 ho jako vědeckého aspiranta 
zachytil Polarografický ústav ČSAV a již ho nikdy nepustil. 

Za čtyři desetiletí Vladimír prožil s nynějším Ústa-
vem fyzikální chemie J.  Heyrovského, v.v.i., AV ČR, 
všechny odborné i společenské proměny a přes stupně 
vědeckého asistenta (1970), vědeckého pracovníka (CSc, 
1972), vedoucího vědeckého pracovníka (1986) a ředitele 
ústavu (19932000), dospěl k současné funkci zástupce 
ředitele ústavu a vedoucího skupiny biofyzikální chemie. 
Aby případně netrpěl nedostatkem práce, je od jara letošní-
ho roku i členem předsednictva Akademické rady AV ČR, 
a místopředsedou AV ČR odpovědným za II. Oblast věd 
o živé přírodě a chemických věd. 

Po této cestě ještě posbíral titul DrSc. (1989), stal se 
docentem anorganické technologie na VŠCHT Praha (1992) 
a profesorem fyzikální chemie na Univerzitě Pardubice 
(2002). Byl a je členem několika vědeckých rad, byl členem i 
předsedou oborové rady pro přírodní vědy GA ČR a místo-
předsedou GA AV ČR, je členem několika mezinárodních 
vědeckých společností a od r. 2003 je členem Učené společ-
nosti ČR (nyní i členem jejího předsednictva). 

Po tomto letmém, avšak přesto obsáhlém přehledu, 
obraťme se k záživnějším věcem – k vědě. Vladimír je 
fyzikální chemik, zaměřený na elektrochemii a některé její 
analytické aplikace. Začínal určitými obecnými otázkami 
kinetiky elektrochemických reakcí a studiem elektrodo-
vých materiálů. V sedmdesátých letech minulého století 
zahájil Jiří Koryta, jako jeden z prvních na světě, studium 
vlastností mezifází mezi dvěma nemísitelnými roztoky 
elektrolytů (ITIES). Vladimír byl velmi brzy, spolu 
s dalšími (u nás např. Jan Weber a Zdeněk Samec), pohl-
cen touto tématikou a věnuje se jí dodnes. 

Studium ITIES postupně nabylo neobyčejné důleži-
tosti jak z hlediska elektrochemie vůbec, tak pro technolo-
gické a analytické aplikace (např. senzory) a pro pochope-
ní dějů na biologických, buněčných membránách. Proto se 
mu v současnosti věnuje velký počet vědců na celém svě-
tě. Vladimír a jeho kolegové mají rozsáhlou spolupráci 
s řadou pracovišť jak v Evropě (např. Švýcarsko či Itálie), 
tak v Japonsku a USA. Dosažené výsledky jsou velmi 
povzbudivé. 

Konečně jedna velmi důležitá věc: věda a vysoko-
školské vzdělávání jsou nerozlučně spojeny. To je jeden 
z důvodů, proč tuto gratulaci píšeme dva a oceňujeme 
intenzivní spolupráci našich institucí. Vladimír k ní pod-
statným způsobem přispívá. 

Přejeme Vladimírovi do dalších let to stejné zaujetí 
prací, úspěchy ve vědeckém výzkumu i v jeho řízení 
a radost ze života. 

Zdeněk Samec a Karel Štulík 
 
  

Zemřel chemik  
RNDr. Vladimír Hanuš, CSc. 
 
 
S hlubokým zármutkem oznamujeme, 
že zemřel významný představitel 
české chemie a zakladatel oboru 
hmotnostní spektrometrie v České 
republice, RNDr. Vladimír Hanuš, 

CSc., vědec a vzácná osobnost, která silně ovlivnila naše 
životy a jejichž ztrátu neseme jen těžce. Dr. Hanuš zemřel 
v pátek 3. července 2009 ve věku 86 let.  

Celý svůj vědecký život spojil s Ústavem fyzikální 
chemie Jaroslava Heyrovského Akademie věd ČR. Tuto 
instituci pomáhal v padesátých létech založit, působil zde 
jako jeden z nejbližších spolupracovníků zakladatele, prof. 
Rudolfa Brdičky. Ústav po smrti prof. Brdičky také krátce 
vedl a jméno ústavu svou prací proslavil doma 
i v zahraničí.  

Dr. Hanuš si vydobyl ještě před svou třicítkou velké-
ho mezinárodní uznání v elektrochemii a polarografii jako 
blízký spolupracovník prof. Heyrovského a prof. Brdičky. 
V Ústavu fyzikální chemie se pak ale věnoval – právě na 
jejich doporučení  práci v jiné, tehdy se mocně rozvíjející 
nové oblasti. Spolu s Dr. Čermákem se v 50. létech minu-
lého století stal u nás zakladatelem oboru hmotnostní spek-
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trometrie. O několik let později stál pak sám u zrodu tehdy 
právě začínající hmotnostní spektrometrie organických 
látek. Právem je u nás považován za otce tohoto oboru 
a ve světě za jednoho z pionýrů v této oblasti výzkumu. 

Dr. Hanuš měl vlastnosti velké vědecké i morální 
osobnosti, které dnes ve veřejném životě často postrádáme. 
A přes všechnu velikost ducha byl osobně nesmírně 
skromný, laskavý a nenáročný. Jeho odborný rozhled byl 
neuvěřitelně široký, nejen po chemii v celé její šíři, ale i po 
celých přírodních vědách. Říkávali jsme o něm, že lze za 
ním přijít s jakýmkoliv chemickým problémem a že bude 
buď rovnou znát odpověď, nebo poradí cestu, kde odpo-
věď hledat. Jeho  „počkej, to už jsem přece někde viděl“ 
 bylo příslovečné. Byl nám učitelem, rádcem, i laskavým 
a tolerantním starším kolegou.  Vědecká práce, porozumě-
ní a rozluštění problému, před kterým stál, mu byla vším. 
Jeho přirozená vědecká autorita mezi kolegy u nás i ve 
světě byla obrovská. Jeho práce mocně zasáhla do řady 
oblastí, nejen do chemie, ale i do fyziky, biologie, medicí-
ny a soudní analýzy a bohatě naplnila a překonala poža-
davky společenské užitečnosti. 

Nikdy nestál o tituly, ocenění nebo vyznamenání. 
V minulých létech se mu jich naštěstí po zásluze dostalo 
hojně doma i v zahraničí. Velice jej těšilo členství v Učené 
společnosti České republiky. Byl dlouholetým členem 
redakčních rad prestižních chemických časopisů, například 
Organic Mass Spectrometry. 

Dr. Hanuše jsme si velmi vážili pro jeho čestný 
a pevný charakter, pro jeho přímost i pro noblesu, s níž bez 
velkých slov stál za hodnotami, kterým věřil. Prožil boha-
tý, dlouhý a velmi plodný život zaníceného a všeobecně 
váženého vědce, jakých známe jen málo. 
  

Zdeněk Herman, 
kolegové a přátelé 

 
 
Za panem profesorem Miloslavem Ferlesem 
 

V měsíci srpnu jsme se rozloučili a na poslední cestu 
vyprovodili pana prof. Ing. Dr. Miloslava Ferlese, DrSc., 
emeritního profesora organické chemie na Ústavu organic-
ké chemie, Fakulty chemické technologie, Vysoké školy 
chemicko-technologické v Praze. 

Život pana profesora se naplnil 7. srpna 2009, kdy 
„usnul“ v křesle s nedočtenou knihou ve svých rukách. 
Odchod pana profesora byl pro všechny, kteří ho znali, 
velkým překvapením, protože se stále udržoval v dobré 
fyzické a duševní kondici. Do poslední chvíle navštěvoval 

přednášky pořádané Ústavem organické chemie pro che-
mickou veřejnost, byl členem výboru skupiny historie 
chemie, pravidelně přispíval do rubriky Střípky a klípky 
o světových chemicích publikovaných v Chemických lis-
tech. 

Jeho život a dílo bylo hodnoceno a vzpomínáno při 
jeho 60., 70., 75., 80. a naposledy 85. narozeninách na 
stránkách Chemických listů. Proto si připomeneme jenom 
několik milníků z jeho života. 

Narodil se 7. února 1922 v Čelákovicích na statku 
svých rodičů. Jako selský synek však propadl kouzlu che-
mie už na gymnáziu v Brandýse nad Labem. Kariéru che-
mika začal za protektorátu v pražských vysočanských la-
boratořích Spolku pro chemickou a hutní výrobu, kdy také 
vstupuje do České společnosti chemické. Po skončení dru-
hé světové války studoval chemii na Vysoké škole chemic-
ko-technologické v Praze, kterou úspěšně ukončil na ka-
tedře organické chemie u pana profesora Rudolfa Lukeše. 
Ten se mu také stal celoživotním vzorem. Chemii i své 
Alma mater zůstal věrný po celý svůj život. Prošel všemi 
pedagogickými funkcemi, zastával akademickou funkci, 
velice se angažoval v československé a posléze v České 
společnosti chemické. 

Za svoji pedagogickou, vědeckou a společenskou 
práci získal nejvyšší akademické, pedagogické a vědecké 
hodnosti, ocenění a uznání. Uveďme alespoň Hanušovu 
medaili, pamětní medaili Františka Štolby, čestné členství 
chemické společnosti a v neposlední řadě i medaili Emila 
Votočka. Jeho přátelské a kolegiální vztahy se slovenský-
mi chemiky byly oceněny stříbrnou a posléze zlatou me-
dailí Slovenské chemické společnosti. 

Zbývá ještě poděkovat a pak už jenom vzpomínat. Je 
na místě poděkovat panu profesorovi za jeho život, za to, 
jak jej žil. Žil pro svoji rodinu a pro svoji práci, práci vy-
sokoškolského učitele a badatele. Poděkovat za práci, kte-
rou odvedl pro katedru, fakultu, školu, chemickou společ-
nost. Poděkovat za všechny ty generace studentů, diplo-
mantů a doktorandů, které učil a kteří se u něho vyučili 
řemeslu organické syntézy. Poděkovat i za jeho přátelství, 
kterého se dostalo mnohým z nás a kterého si velmi váží-
me. Máme i na co vzpomínat. Vzpomínat na jeho pěkné 
přednášky z organické chemie, jejichž obsah a prezentace 
byly i návodem, jak se organickou chemii učit. Vzpomínat 
na hezké chvíle strávené v laboratoři, na exkurzích, na 
konferencích. Ve vzpomínkách a ve svých publikacích, 
knihách a učebnicích zůstává žít i nadále. 

Čest jeho památce. 
    František Liška  
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Jubilanti v 1. čtvrtletí 2010 
 
85 let 
Doc. MUDr. Miloš Ledvina, CSc., (9.1.), LF UK Praha 
Prof. PhMr. RNDr. Sylva Léblová, CSc., (22.1.), PřF 

UK Praha 
 
80 let 
Prof. Ing. Pavel Kratochvíl, DrSc., Dr.h.c., (6.2.), 

ÚMCH AV ČR Praha 
Mgr. Svatoslav Staněk, (11.2.), ONV Liberec 
RNDr. Štěpánka Štokrová, CSc., (16.2.), ÚMCH AV ČR 

Praha 
Doc. RNDr. PhMr. Jaroslav Prokeš, DrSc., (25.2.), LF 

UK Praha 
Ing. Jaroslav Sluka, (10.3.), VÚFB Praha 
Prof. RNDr. Přemysl Beran, DrSc., (23.3.), PřF UK 

Praha 
Ing. Jiří Hrdina, (31.3.), Artia Praha 
 
75 let 
MUDr. Bohumil Turek, CSc., (1.1.), SZÚ Praha 
Ing. Miloš Vávra, CSc., (6.2.), FOMA Hradec Králové 
Mgr. Milada Jelínková, (8.2.), ZDŠ Drtinova Praha 
RNDr. Jiří Závada, DrSc., (16.2.), ÚOCHB AV ČR Pra-

ha 
Ing. Věra Ďulová, CSc., (31.3.), Výzkumný ústav vněj-

ších ekonomických vztahů Praha 
 
70 let 
Mgr. Josef Patera, (25.1.), Rakona Rakovník 
Ing. Jiří Malecha, CSc., (20.2.), Praha 
Prof. Ing. Jiří G. K. Ševčík, DrSc., (23.2.), PřF UK Praha 
Doc. Ing. Vladimír Balek, DrSc., (16.3.), ÚJV Řež 
Doc. Ing. Karel Handlíř, CSc., (31.3.), Univerzita Pardu-

bice 
 

65 let 
RNDr. Pavel Zachař, CSc., (2.1.), VŠCHT Praha 
Doc. Ing. Marie Balíková, CSc., (4.1.), LF UK Praha 
Ing. Libor Janča, (31.1.), VÚ vodohospodářský Ostrava 
RNDr. Bedřich Uchytil, CSc., (11.2.), MV ČR Praha 
Doc. Ing. Oldřich Hoffmann, CSc., (27.3.), VUT Brno 
      
60 let 
Ing. Vladimír Kraják, (7.1.), ZÚ Pardubice 
Ing. František Opluštil, CSc., (21.1.), VÚ Brno 
RNDr. Josef Novák, CSc., (22.1.), Výzkumný ústav pe-

dagogický Praha 
Doc. RNDr. Zdeněk Šindelář, CSc., (27.1.), PřF UP Olo-

mouc 
Prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc., (2.2.), PřF UK 

Praha 
Ing. Miroslav Uhlíř, (28.2.), Ekosfera Ústí nad Labem 
RNDr. Marie Solárová, Ph.D., (1.3.), PřF OU Ostrava 
Ing. Ivan Veselý, CSc., (5.3.), Caymanpharma s.r.o. Nera-

tovice 
RNDr. Václav Petr, (17.3.), VÚANCH Ústí nad Labem 
RNDr. Luděk Dohnal, (21.3.), VFN Praha 
Ing. Jindřiška Kučerová, Ph.D., (30.3.), MZLU Brno 
 
Blahopřejeme 
 
 
Zemřelí členové Společnosti 
 
RNDr. Vladimír Hanuš, CSc., zemřel 3. července 2009 

ve věku 86 let. 
Prof. Ing. Dr. Miloslav Ferles, DrSc., zemřel 7. srpna 

2009 ve věku 87 let. 
 
Čest jejich památce 

Výročí a jubilea 
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Spektroskopická společnost Jana Marka Marci 
 

podporovaná generálním sponzorem Pragolab s.r.o., Thermo Fisher Scientific s.r.o. a Nicolet CZ s.r.o. 
 

pořádá v Litomyšli ve dnech 31.5.3.6.2010 
 

14. Česko-Slovenskou spektroskopickou konferenci 
 
Místo konání: Evropské školící centrum Litomyšl, www.esclitomysl.cz 
 
Program konference: 
Odborný program konference bude zahrnovat všechny spektroskopické techniky z oblasti atomové i molekulové 
spektroskopie včetně speciálních spektrálních technik a jejich využití v různých aplikačních oblastech, jako např. 
farmacie a medicína, ochrana kulturního dědictví, analýza povrchů, molekulová spektroskopie a struktura látek, mo-
lekulová spektroskopie plynné fáze, chirální optické metody, in-situ analýza, nano aplikace, atd. Kromě plenárních 
přednášek a krátkých přednášek bude důležitou částí konference i sekce posterových sdělení. Odborný program bude 
doplněn bohatým společenským programem s využitím hudební tradice města Litomyšl. Konferenční poplatek pro 
členy Spektroskopické společnosti J.M.M. a studenty bude 2900 Kč + DPH, pro ostatní 3900 Kč + DPH, při pozdní 
platbě zvýšené o 1000 Kč. 
 
Potvrzené plenární přednášky: 
A. Makarov (Thermo Fisher Scientific, Bremen, Germany) – Orbitrap – new type of mass analyzer 
J.-M. Mermet (Spectroscopy Forever, Tramoyes, France) – Photon solid-state detectors: the revival of atomic spec-
trometry 
 
Odborné kurzy předcházející konferenci: 
Spektroskopie v analýze kulturních památek 
Spektroskopie ve forenzní a antidopingové analýze 
 
Organizační výbor: 
M. Holčapek (předseda), M. Lísa, R. Jirásko, M. Koželouhová, T. Vaculovič, V. Kanický, Š. Urban, B. Dočekal, 
J. Hála, J. Sysalová, P. Matějka, V. Otruba 
 
Korespondenční adresa: 
Spektroskopická společnost Jana Marka Marci 
Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Kotlářská 2, 611 37 Brno 
e-mail: immss@spektroskopie.cz, http://www.spektroskopie.cz 
Telefon: 549 49 1436, fax: 549 49 2494, mobil: 722 554 326, tajemnice společnosti Markéta Koželouhová 
 

Spektroskopická společnost Jana Marka Marci 
dále oznamuje, že ve spolupráci s dalšími institucemi pořádá 

 
ve dnech 18.22.1. 2010 a 25.29.1. 2010 tradiční kurzy   
MĚŘENÍ VIBRAČNÍCH SPEKTER  a  INTERPRETACE VIBRAČNÍCH SPEKTER 
a v září 2010 již 11. ŠKOLU HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE. 
 
Aktuální informace k těmto kurzům je možné nalézt na http://www.spektroskopie.cz 
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