
 

BULLETIN 
ASOCIACE ČESKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ 

Ročník 41                                                                   Číslo 3               

 



ČÍSLO 6/2010 
 
62. SJEZD ASOCIACÍ ČESKÝCH  
A SLOVENSKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ
  
 
Úvodník 397 
Plenární přednášky 401 
Sekce 1 403 
Sekce 2 421 
Sekce 3 441 
Sekce 4 469 
Sekce 5 498 
Sekce 6 537 
Sekce 7 543 
Sekce 8 556 
Sekce 9 570 
Sekce 10 582 
Sekce 11 603 
Sekce 12 618 
Seznam příspěvků 632 
Autorský rejstřík 653 

ČÍSLO 5/2010 
 
ÚVODNÍK 301
     
REFERÁTY 
 
Biosenzory k včasné detekci otravných látek 302 
Š. Bidmanová, M. Pohanka, J. Cabal, Z. Prokop 
a J. Damborský  
 
Unikátne štruktúrne a funkčné vlastnosti  309 
A1A0 ATPáz/syntáz z archaea  
M. Vidová a P. Šmigáň   
Morfologie, chemická struktura, vlastnosti 318  
a možnost využití pšeničného B-škrobu 
E. Šárka a Z. Bubník  
Flaviny – perspektivní katalyzátory oxidací  326 
a redukcí  
R. Cibulka  
 
LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY 
 
Využití moderních reverzních stacionárních fází 334  
na bázi oxidu zirkoničitého pro analýzu  
bioaktivních peptidů 
L. Janečková, J. Sobotníková, E. Tesařová 
a Z. Bosáková  
Testování vlivu vybraných faktorů na průběh  343 
nitrifikace kalové vody 
P. Švehla, P. Jeníček, J. Habart , A. Hanč  a J. Balík 
Hodnocení možného vlivu rizikových prvků  349 
obsažených v půdě na organismus člověka  
J. Tremlová, J. Száková a P. Tlustoš  
Agarová pracovná elektróda ako podklad 353  
pre dvojvrstvovú lipidovú membránu: Účinky  
jednosmerného napätia  
G. Laputková, M. Legiň a J. Sabo   
 
X KONFERENCE SIGMA-ALDRICH 361 
  

Obsah Chemické listy 2010, číslo 5 a 6 



Chem. Listy 104, 707746 (2010)                                                                                                                                             Bulletin 

709 

JIŘÍ KRUPKA 
 
Ústav organické technologie, Vysoká škola chemicko-
technologická v Praze, Technická 5, 166 28 Praha 6 
Jiri.Krupka@vscht.cz 
 
věnováno Prof. Ing. Josefu Paškovi, DrSc. k jeho 
80. narozeninám  
 
 

Klíčová slova: hydrogenace nitrilů, heterogenní katalýza, 
povrchové komplexy, nitreny, karbeny, iminy, enaminy, 
transaminace, adsorpce 

 
Obsah 
 
1. Úvod 
2. Reakční kroky hydrogenace nitrilů 
3. Základní charakteristika hydrogenace nitrilů 
4. Lokalizace kondenzačních reakcí při heterogenně kata-

lyzované hydrogenaci nitrilů  
5. Mechanismus povrchových reakcí  
6. Mechanistický model jako prostředek k vysvětlení 

rozdílů v katalytických vlastnostech kovů 
6.1. Co je příčinou rozdílných selektivit kovů? 
6.2.   Návrh komplexního mechanistického modelu 

heterogenně katalyzované hydrogenace nitrilů 
6.3.  Kompatibilita navrženého modelu s dalšími expe-

rimentálními fakty 
 
 
1. Úvod 

 
Hydrogenace nitrilů patří k základním metodám prů-

myslové produkce řady důležitých aminů s širokým uplat-
něním ve výrobě plastů, léčiv, tenzidů, textilních aditiv, 
flotačních a antistatických přípravků, desinfekčních pro-
středků  nebo  zemědělských  chemikálií.  Je  využívána 
zvláště tam, kde je výchozí nitril snadno dostupný a levný. 
Ve větším měřítku se např. z nitrilů mastných kyselin 
(laurové a stearové) vyrábějí tzv. „mastné“ aminy: do-
decylamin a oktadecylamin. Průmyslově nejvýznamnějším 
uplatněním hydrogenace nitrilů je výroba hexamethylendi-
aminu (hexan-1,6-diaminu) z dinitrilu kyseliny adipové. 
Hexamethylendiamin je výchozí látkou pro výrobu polya-
midů (zejména nylonu 66) a jeho světová produkce dosa-
huje zhruba 1,5 mil. ročně1. Hydrogenace nitrilů jsou ob-
vykle realizovány v kapalné fázi při zvýšeném tlaku vodí-
ku a za přítomnosti heterogenních kovových katalyzátorů.  

Obecně vede hydrogenace nitrilů ke směsi primární-
ho, sekundárního a terciárního aminu. V závislosti na zvo-
leném  katalyzátoru  a  reakčních  podmínkách  může 

v produktu hydrogenace převažovat amin primární, sekun-
dární nebo terciární. Vhodnou volbou reakčních podmínek 
lze např. zcela zamezit tvorbě sekundárního a terciárního 
aminu a dosáhnout téměř 100% selektivity na primární 
amin. 

V roce 1986 byla v knižní edici Studies in Surface 
Science and Catalysis, ve svazku Catalytic Hydrogenation 
(Vol.  27),  publikována přehledná studie2  autorů  Volfa 
a Paška shrnující a diskutující všechny do té doby známé 
poznatky o hydrogenaci nitrilů. Studie vycházela nejenom 
z literárních informací, ale též z výsledků vlastního inten-
zivního výzkumu zmíněné problematiky, který v té době 
probíhal na Ústavu organické technologie VŠCHT Praha 
pod vedením prof. J. Paška. Do současnosti byla studie 
více  jak  sedmdesátkrát  citována  a  stala  se  základem 
k diskusím ve většině pozdějších prací věnovaných che-
mickým,  technologickým  nebo  katalytickým  aspektům 
hydrogenace nitrilů a prací zabývajících se mechanismem 
této reakce.       

Současná studie si klade za cíl ukázat, k jakým posu-
nům v představách o mechanismu heterogenně katalyzova-
né hydrogenace nitrilů došlo od uveřejnění práce2 Volfa 
a Paška. V posledním desetiletí lze v literatuře pozorovat 
nárůst prací, které se s využitím moderních technik inten-
zivně věnují detailnímu mechanismu povrchových reakcí 
heterogenně  katalyzované hydrogenace  nitrilů  a  studiu 
povrchových  meziproduktů.  Na  jedné  straně  výsledky 
těchto studií vnášejí trochu světla do této problematiky, na 
druhé straně však s novými poznatky vyvstávají zcela no-
vé nezodpovězené otázky. Intimní mechanismus povrcho-
vých  reakcí  zůstává  i  nadále  předmětem  spekulací. 
V závěru této studie je představen nový mechanistický 
model heterogenně katalyzované hydrogenace nitrilů, kte-
rý umožňuje racionalizovat některá doposud neuspokojivě 
vysvětlená experimentální fakta.   

 
 

2. Reakční kroky hydrogenace nitrilů 
 

Reakční  chemismus  a  mechanismus  hydrogenace 
nitrilů byl studován mnoha autory počínaje Sabatierem 
a Senderensem3, kteří v roce 1905 navrhli, že je primární 
amin tvořen ve dvou krocích přes stadium primárního aldi-
minu RCH=NH. Mignonac4 studoval hydrogenaci aroma-
tických nitrilů, v reakčních směsích identifikoval Schiffo-
vy báze RCH=NCH2R a označil je za meziprodukty při 
tvorbě sekundárních aminů. Při hydrogenaci benzonitrilu 
předpokládal vznik hydrobenzamidu (I) ze 3 molekul ben-
zaldehydiminu (II) a jeho následný hydrogenolytický roz-
klad za tvorby benzylaminu (III) a Schiffovy báze (IV) 
(rovnice 1).  

Odpovídající ekvimolární poměr primárního a sekun-
dárního aminu v produktu však Mignonac nezaznamenal 
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ani ve svých vlastních pokusech. V roce 1923 navrhli von 
Braun, Blessing a Zobel5 na základě výsledků hydrogena-
ce rozsáhlé řady nitrilů prováděné v kapalné fázi za pří-
tomnosti Raneyova niklu, že sekundární aminy jsou tvoře-
ny následovně. Nukleofilní adicí primárního aminu na -
uhlík aldiminu nejprve vzniká 1-(alkylamino)alkan-1-amin 
(V), pro který se v literatuře vžil zjednodušený název 1-
amino-dialkylamin (obr. 1). Z 1-amino-dialkylaminu může 
podle autorů vzniknout sekundární amin dvěma způsoby: 
hydrogenolytickým rozkladem nebo alternativně, odštěpe-
ním amoniaku za vzniku sekundárního iminu (Schiffovy 
báze, alkylidenalkylaminu), který je dále hydrogenován na 
sekundární amin. Winans a Adkins6 studovali hydrogenaci 
hydrobenzamidu a výsledky jejich experimentů byly 
v souladu s von Braunovým mechanismem. Juday a Ad-
kins7 se zabývali hydrogenací alifatických i aromatických 
nitrilů a zjistili, že pro hydrogenaci alifatických nitrilů jsou 
jejich výsledky konzistentní s von Braunovým mechanis-
mem, zatímco při hydrogenaci aromatických nitrilů vzniká 
podle autorů Schiffova báze hydrogenolýzou dimeru aldi-

minu. Kindler a Hesse8 v roce 1933 navrhli, že terciární 
aminy jsou tvořeny adicí sekundárního aminu na aldimin 
a následnou hydrogenolýzou vzniklého 1,1-bis(alkylamino)
alkan-1-aminu (VI) (zkráceně označovaného jako 1-amino-
trialkylamin). To však nevystihuje skutečnost, že celý 
proces tvorby terciárních aminů je vratný. Z terciárních 
aminů a amoniaku vzniká na povrchu kovových katalyzá-
torů zpětně nitril9. Hydrogenolytická reakce 1-amino-
trialkylaminu je ale evidentně nevratná. Greenfield10  navr-
hl, že z 1-amino-trialkylaminu se odštěpí amoniak za vzni-
ku enaminu, obsahujícího dvojnou vazbu mezi - a -
uhlíkem k dusíku, a jeho hydrogenací vznikne terciární 
amin. Vzhledem k vratnosti této reakce je pak vysvětlena 
vratnost celého procesu vzniku terciárních aminů z nitrilů. 
Enaminy jsou dobře známé meziprodukty v organické 
chemii a jsou též považovány za meziprodukty 
při hydrogenační aminaci karbonylových sloučenin dialky-
laminy na trialkylaminy. Volf a Pašek2 studiem hydroge-
nace lauronitrilu v přítomnosti kobaltového katalyzátoru 
zjistili, že sekundární amin nevznikal hydrogenolýzou 1-
amino-dialkylaminu, tj. N-dodecyldodekan-1,1-diaminu, 
a podali důkaz, že sekundární amin vzniká hydrogenací 
sekundárního iminu. Během hydrogenace se v reakční 
směsi hromadil sekundární imin (sledováno chromatogra-
ficky a spektroskopicky), který se teprve po spotřebování 
veškerého nitrilu v závěru reakce hydrogenoval na sekun-
dární amin. V souladu s tím se přikládá menší význam 
hydrogenolytické reakci v Braunově mechanismu vedoucí 
k sekundárnímu aminu. Argumentem ve prospěch enami-
nové teorie vzniku terciárních aminů byly experimentální 
výsledky Rylandera a spol.11. Hydrogenace benzonitrilu na 
Pd a Pt vedla k sekundárnímu aminu, vznik tribenzylaminu 
nebyl pozorován. Adicí dibenzylaminu na benzaldehydi-
min může vzniknout geminální diaminosloučenina, avšak 
eliminace amoniaku na enamin není možná z důvodu ab-
sence atomů vodíku na -uhlíkovém atomu vzhledem 
k dusíku. V tomto kontextu může být namítáno, že triben-
zylamin nevznikal ze sterických důvodů, ale ani v případě 
hydrogenace směsi benzonitrilu s diethylaminem nebyl 
vznik terciárního aminu pozorován11. V roce 1999 byla 
účast enaminů na tvorbě terciárních aminů potvrzena ana-
lyticky, tj. identifikací enaminu v reakční směsi a jeho 
koncentrační křivkou s maximem typickým pro reakční 
meziprodukty11. Podle Gomezové a spol.12 však ani pří-
mou hydrogenolýzu 1-amino-trialkylaminů na terciární 
aminy nelze vyloučit, jelikož bylo experimentálně zjiště-
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Obr.  1.  Reakční  schéma  hydrogenace  nitrilů  podle  von 
Brauna5 v Greenfieldově10 modifikaci  
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no13, že při hydrogenační aminaci benzaldehydu amonia-
kem v přítomnosti Pd katalyzátoru obsahoval produkt 8 % 
tribenzylaminu, na jehož tvorbě se enamin nemohl podílet.  

Braunův mechanismus v Greenfieldově modifikaci je 
znázorněn na obr. 1. Jelikož bylo vyšetřeno2, že vyjma 
hydrogenolytických kroků  jsou všechny ostatní reakční 
kroky vratnými reakcemi, je v moderní verzi reakčního 
schématu užíván symbol vratnosti reakcí . Za běž-
ných pracovních podmínek hydrogenace nitrilů se ale hyd-
rogenační kroky chovají zpravidla jako nevratné; dehydro-
genace  a  disproporcionační  reakce  vznikajících  aminů 
neprobíhají14,15.  Přestože  je  schéma  ve  výše  uvede-
né podobě formální a nevystihuje skutečnost, že se jedná 
o katalytický proces,  zůstává do současnosti  nejčastěji 
citovaným reakčním schématem pro tvorbu vyšších aminů 
(tj. sekundárních a terciárních) hydrogenací nitrilů2,12,1621. 
Je evidentní, že zmíněný reakční formalismus je společný 
jak pro heterogenní, tak pro homogenní katalýzu. Diskuse 
k mechanismu povrchových reakcí heterogenně katalyzo-
vané hydrogenace nitrilů je uvedena v dalších kapitolách. 

Zatímco  sekundární  iminy  a  enaminy  byly 
v reakčních směsích hydrogenací nitrilů jednoznačně iden-
tifikovány, klíčový meziprodukt – (primární) aldimin do-
posud nebyl v reakčních směsích spolehlivě analyticky 
prokázán. To však neznamená, že nemůže být reakčním 
meziproduktem. Experimentální fakt lze vysvětlit několika 
způsoby: 
 meziprodukt reaguje tak rychle, že ho není možné 

zachytit, 
 meziprodukt je na povrchu katalyzátoru silně sorbo-

ván a v této formě dále reaguje, 
 je nestálý a analyticky ho nelze stanovit. 

Analogii je možno nalézt u podobné katalytické reak-
ce22. Při reakci anilinu s alkoholy na kovových katalyzáto-
rech vznikají N-alkylaniliny, přičemž reakce probíhá přes 
stadium meziproduktu – karbonylové sloučeniny. Při reak-
ci s 2-propanolem v kapalné fázi je po celou dobu vsádko-
vého pokusu koncentrace acetonu jako meziproduktu rov-
novážná (předřazená rovnováha) a analyticky měřitelná, 
zatímco při reakci s ethanolem nebyl acetaldehyd detego-
ván, ačkoliv je bezesporu meziproduktem. Nepřímo byla 
účast primárního aldiminu v reakčním sledu hydrogenace 
nitrilů  prokázána  hydrogenací  benzonitrilu  v  přebytku 
vodní páry, kdy v průběhu reakce vznikal benzaldehyd23 
(reakce 2).  

Dalším nepřímým důkazem jsou experimentální vý-
sledky Volfa a Paška z hydrogenace benzonitrilu na Ni 
katalyzátorech  v  kapalné  fázi24,25.  Koncentrace  N-
benzylidenbenzylaminu v reakční směsi v průběhu hydro-

genace dosahuje v maximu 5560 % a s postupující kon-
verzí klesne nakonec na nulu. Přitom konečná koncentrace 
dibenzylaminu je pouze 10 %. Tento průběh koncentrace 
reaktantů s konverzí (časem) vysvětluje vratná reakce (3). 

Dokud je v reakční směsi  přítomný nitril,  a tedy 
i primární aldimin (adsorbovaný na povrchu katalyzátoru), 
tvoří se sekundární imin, který desorbuje do roztoku. Po 
vymizení nitrilu reaguje sekundární imin s amoniakem 
a silněji sorbovaný primární aldimin se hydrogenuje na 
primární amin. Vratnost zapsané reakce je nesporná. Ne-
přítomnost primárního aldiminu v objemové fázi je nejčas-
těji  připisována jeho vysoké reaktivitě2,12,16.  Gomezová 
a spol.12 sledovali metodou 1H NMR reakci benzaldehydu 
s amoniakem (bez přítomnosti katalyzátoru) a zjistili, že 
benzaldehydimin nelze v reakční směsi detegovat, ačkoliv 
bezesporu vzniká. Analyticky byl stanoven až následný 
produkt – hydrobenzamid. 

 
 

3. Základní charakteristika hydrogenace nitrilů 
 
Selektivita  hydrogenace  nitrilů  závisí  na  struktuře 

substrátu, druhu a množství katalyzátoru, bazicitě či acidi-
tě přísad, reakčním prostředí a reakčních podmínkách2,12. 
Na složení produktu má rozhodující vliv druh kovu užité-
ho v katalyzátoru. Vliv ostatních reakčních parametrů se 
uplatňuje méně. Empiricky bylo zjištěno, že selektivita 
vůči  sekundárním  a  terciárním  aminům  zhruba  roste 
v pořadí Co < Ni ≤ Rh ≤ Ru < Cu << Pt ≤ Pd. Zatímco 
s využitím kobaltu a niklu lze připravit z alifatických nitri-
lů ve vysokém výtěžku primární amin, produktem hydro-
genace na platině a palladiu je často jen terciární amin. 
Kovy ležící uprostřed této řady (Cu, Ru) jsou vhodnými 
katalyzátory pro přípravu sekundárních aminů. Dramatické 
rozdíly v selektivitě Ni a Co na jedné straně a Pd a Pt na 
straně druhé jsou ilustrovány v tab. I na příkladu hydroge-
nace butyronitrilu v kapalné fázi. Typ katalyzátoru, přes-
něji řečeno druh kovu užitého v katalyzátoru, ovlivňuje 
nejenom selektivitu procesu, ale též vlastní průběh hydro-
genace, zejména reakční rychlost, tvar konverzní křivky 
a případně též způsob a rychlost dezaktivace katalyzátoru. 
Například  rychlost  hydrogenace  katalyzovaná  niklem 
a kobaltem je ve většině případů téměř konstantní až do 
vysokých konverzí výchozího nitrilu, kdežto rychlost hyd-
rogenace  na  palladiu  a  platině  progresivně  klesá 
s rostoucím stupněm přeměny a reakce se často zastavuje 
před dosažením 100% konverze nitrilu26.  

V  technických  aplikacích  jsou  nitrily  využívány 
zejména k přípravě primárních aminů. Přídavek amoniaku 
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je jednou z nejběžnějších technik zvyšování selektivity 
tvorby primárního aminu. Působení amoniaku může být 
vysvětleno posouváním rovnováhy kondenzačních reakcí 
v Braunově mechanismu v neprospěch tvorby sekundární-
ho iminu a enaminu (a tedy i sekundárního a terciárního 
aminu). Podle Volfa a Paška2 je též za sníženou tvorbu 
sekundárních aminů v přítomnosti amoniaku odpovědná 
kompetitivní reakce primárního aldiminu s amoniakem na 
1-amino-alkylamin, která snižuje koncentraci primárního 
aldiminu pro jeho reakci s primárním aminem. 

Významného snížení obsahu sekundárních a terciár-
ních aminů v produktech hydrogenace nitrilů lze dosáh-
nout přídavkem malého množství alkálií, zejména NaOH, 
LiOH, KOH a Na2CO3, resp. jejich vodných roztoků. Ten-
to způsob se čím dál tím více uplatňuje v průmyslových 
procesech,  zejména  na  úkor  technologií  využívajících 
amoniak,  jelikož  účinek  alkálií  na  selektivitu  je  větší 
a použití amoniaku s sebou nese řadu nevýhod. Optimální 
množství alkálie, které je pro proces zásadní, je zpravidla 
předmětem firemních know-how. Větší množství alkálie 
může způsobit  pokles reakční rychlosti12,16.  Ačkoliv je 
z alkálií  účinek LiOH na selektivitu patrně  nejvyšší29, 
z ekonomických důvodů se častěji používá NaOH. Účinek 
přídavku alkálií je tak výrazný, že umožňuje dosáhnout 
téměř stoprocentní selektivity na primární amin i při zámě-
ně selektivnějšího kobaltového katalyzátoru za významně 
levnější a aktivnější niklový katalyzátor, a současně praco-
vat za nízkého tlaku vodíku pod 5 MPa. Např. při výrobě 
hexamethylendiaminu hydrogenací adiponitrilu na Ni kata-
lyzátoru v kapalné fázi v přítomnosti určitého množství 
vodného roztoku NaOH je při tlaku 3 MPa a teplotě 75 až 
100 °C dosahováno 99% selektivity1. Mechanismus půso-
bení bází na aktivitu a selektivitu není zatím zcela objas-
něn, podle některých studií souvisí se změnou množství 

aminu adsorbovaného na povrch Ni a Co katalyzátorů 
Raneyova typu2931.          

Detailní přehled a rozbor poznatků o vlivu teploty, 
tlaku, reakčního prostředí, struktury substrátu či typu kata-
lytického nosiče a dalších aspektů hydrogenace nitrilů je 
součástí rozsáhlého referátu Gomezové a spol.12 z roku 
2002 nebo starší práce2 Volfa a Paška. Obecně lze konsta-
tovat, že literatura nabízí v mnoha případech rozporné 
informace o hydrogenaci nitrilů a závěry o vlivu reakčních 
podmínek na průběh reakce není tudíž možné generalizo-
vat. Rovněž o vlivu nosiče katalyzátoru na selektivitu hyd-
rogenace nitrilů lze v literatuře najít zcela protichůdné 
experimentální výsledky. Ve většině případů nebyl pozo-
rován  prakticky  žádný  vliv  nosiče  na  selektivitu, 
v některých případech však byl zaznamenán nárůst selekti-
vity tvorby primárního aminu se snižující se kyselostí no-
siče3234, v jiném případě byl trend zcela opačný35. Ovliv-
nění selektivity nosičem bylo nejčastěji pozorováno u Ni 
a Co katalyzátorů při hydrogenaci v plynné fázi, nebylo 
pozorováno u Pd katalyzátorů, které silně preferují tvorbu 
vyšších aminů (sekundárních a terciárních). 

 
4.  Lokalizace kondenzačních reakcí při hetero-

genně katalyzované hydrogenaci nitrilů 
 
Pro diskusi o mechanismu heterogenně katalyzované 

hydrogenace nitrilů je důležité určení reakčního místa, kde 
jednotlivé reakční kroky probíhají. Obecně je kondenzace 
aminu s karbonylovou sloučeninou nebo iminem kysele 
katalyzovanou reakcí. Avšak např. adice primárního aminu 
na aldehyd za vzniku iminu probíhá velmi rychle i bez 
přítomnosti kyselého katalyzátoru. Stejně tak se při reakci 
sekundárního iminu s „cizím“ primárním aminem rychle 
ustavuje rovnováha i bez přítomnosti kyselého katalyzáto-
ru15 (reakce 4).  

Je ale známo, že kondenzace aromatického aminu 
s ketonem, který je v porovnání s aldehydem méně reak-
tivní pro adici nukleofilní částice, může být urychlena 
přídavkem  heterogenního  kyselého  katalyzátoru  (např. 
alumosilikátu) do reakční směsi22.  Kondenzační reakce 
v reakčním schématu tvorby sekundárních a terciárních 
aminů  hydrogenací  nitrilů  mohou  teoreticky  probíhat 
v objemové fázi, na povrchu kovu, na povrchu kyselého 
nosiče katalyzátoru nebo současně na více místech.  

Již v roce 1955 pozorovali Juday a Adkins7 při studiu 
hydrogenace  nitrilu  v  přítomnosti  primárního  aminu 
s odlišným alkylem, že vedle nesymetrického sekundární-
ho aminu vzniká ve značné míře i symetrický sekundární 
amin. Podle mechanismu von Brauna, který předpokládal, 
že kondenzační reakce vedoucí  k tvorbě  sekundárního 
iminu probíhá v kapalné fázi, by však měl vznikat před-

Tabulka I 
Poměrné zastoupenía primárního, sekundárního a terciární-
ho aminu v produktu hydrogenace butyronitrilu (Severa28) 

Kov Co Ni Ni Pt Pd 

Typ katalyzá-
toru 

Raney-
Co 

Raney-
Ni 

65% 
Ni/SiO2 

5% 
Pt/C 

5% 
Pd/C 

Butylamin 94,5 84,8 85,8 2,8 1,4 

Dibutylamin 5,5 15,1 14,1 17,9 16,2 

Tributylamin 0,0 0,1 0,1 79,3 82,4 

R CH N CH2 R R CH2 NH2

R
NH CH2 R

NH CH2 R

CH

 
R CH N CH2 R R CH2 NH2

+
11 3

1

1

3+
31 1

(4) 

a mol.%; hydrogenace v kapalné fázi bez přítomnosti roz-
pouštědla, reakční teplota 100 °C, tlak H2 5 MPa  



Chem. Listy 104, 707746 (2010)                                                                                                                                             Bulletin 

713 

nostně  nesymetrický sekundární amin. Juday a Adkins 
navíc zjistili, že při přídavcích aminu nad poměr amin/
nitril = 1, nedocházelo k výraznému zvýšení tvorby nesy-
metrického sekundárního aminu. Tento fakt považují auto-
ři za důkaz toho, že hydrogenační a kondenzační reakce 
v reakčním schématu hydrogenace nitrilů jsou konkurenč-
ními povrchovými reakcemi a že povrch katalyzátoru je 
při molárním poměru primární amin/nitril = 1 vzhledem 
k adsorpci primárního aminu nasycen. 

Volf a Pašek2 dospěli ke stejnému závěru. Pozorovali, 
že během hydrogenace lauronitrilu na kobaltu v kapalné 
fázi  nezávisí  selektivita  na  koncentraci  katalyzátoru 
v reakční směsi. Dále pozorovali, že při použití Ni kataly-
zátorů s různou velikostí specifického povrchu není selek-
tivita ovlivněna aktivitou katalyzátoru. Pokud by konden-
zační reakce probíhaly v objemové fázi, množství kataly-
zátoru a jeho aktivita by ovlivňovaly selektivitu procesu. 
Z pozorování, že selektivita nezávisí na těchto paramet-
rech,  autoři  vyvozují,  že kondenzační reakce probíhají 
zcela nebo převážně na povrchu katalyzátoru a nikoliv 
v objemové fázi. Vzhledem k tomu, že jsou známy výraz-
né rozdíly v selektivitě  jednotlivých kovů,  autoři  dále 
předpokládají, že kondenzačních reakcí se účastní kovová 
složka katalyzátoru. Severa28 experimentálně testoval, zda 
může primární aldimin desorbovat z povrchu katalyzátoru 
do objemové fáze a tam reagovat s primárním nebo sekun-
dárním  aminem.  Porovnával  hydrogenaci  butyronitrilu 
v  kapalné  fázi  (100  °C,  5  MPa)  na  Raneyově  niklu 
s hydrogenací, při níž byl navíc přidán heterogenní kyselý 
katalyzátor. Jako zástupce pevné kyseliny s Brønstedový-
mi kyselými centry zvolil zeolit HZSM-5 a jako zástupce 
pevné kyseliny s Lewisovými kyselými centry γ-aluminu. 
Ani v jednom případě nedošlo ke změně složení hydroge-
načního produktu, z čehož autor usoudil, že primární aldi-
min nedesorbuje z povrchu katalyzátoru a kondenzační 
reakce neprobíhají v objemové fázi.  

Z tohoto hlediska se tedy hydrogenace nitrilů liší od 
hydrogenační aminace karbonylových sloučenin, při které 
kondenzační  reakce  karbonylové  sloučeniny  s  aminem 
probíhají i v objemové fázi a mohou být urychleny kyse-
lým charakterem nosiče nebo přídavkem kyselého kataly-
zátoru do reakční směsi. Hydrogenace nitrilů je naopak 
výhradně heterogenní proces, který probíhá zcela na po-
vrchu katalyzátoru. Příčinou je patrně vysoká reaktivita 
primárního aldiminu ve srovnání s aldehydem a ketonem, 
jejímž následkem aldimin vznikající na povrchu katalyzá-
toru reaguje dále v adsorbovaném stavu a nedesorbuje do 
objemové fáze. 

Koubek a spol.26 v roce 1981 zjistili, že při hydroge-
naci alifatických nitrilů v kapalné fázi na palladiových 
katalyzátorech vznikají nezávisle na reakčních podmín-
kách ve vysokém výtěžku terciární aminy a typ nosiče 
neovlivňuje selektivitu procesu. Z toho usoudili, že aktivní 
centra pro hydrogenaci a kondenzaci jsou u nosičových Pd 
katalyzátorů lokalizovány na povrchu kovu. Ke stejnému 
závěru dospěli Pašek a spol.36 a Severa28 v případě Ni ka-
talyzátorů. Severa28 pozoroval, že při hydrogenaci butyro-
nitrilu  v  kapalné  fázi  je  obsah  primárního  aminu 

v hydrogenačním produktu nezávislý na formě niklového 
katalyzátoru (Ra-Ni, Ni/SiO2, Ni/Al2O3, Ni/ZSM-5, Ni/
Beta-zeolit, Ni/Mordenit).  

Verhaak a spol.32 naopak zjistili, že v případě hydro-
genace acetonitrilu v plynné fázi na Ni katalyzátorech je 
selektivita významně ovlivněna typem nosiče. Testovány 
byly katalyzátory Ni/SiO2 s různým stupněm redukce bě-
hem jejich přípravy. Více redukované katalyzátory obsa-
hovaly méně hydrokřemičitanu nikelnatého a byly proto 
méně kyselé. S rostoucí teplotou redukce se zvyšovala 
jejich selektivita k ethylaminu. Ve stejné reakci byly testo-
vány Ni katalyzátory na nosičích Al2O3. Kyselost těchto 
nosičů byla snižována přídavkem KOH. Vyšší obsah K+ 
iontů  měl  za  následek  vyšší  selektivitu  katalyzátoru 
k ethylaminu. Na základě těchto výsledků navrhli Verhaak 
a spol. duální mechanismus, ve kterém hydrogenační funk-
ci katalyzátoru zajišťuje kovová složka a kyselá složka 
katalyzátoru (kyselý nosič) je odpovědná za kondenzační 
reakce vedoucí k vyšším aminům (obr. 2). Hydrogenace na 
primární aldimin a amin probíhají na kovové složce. Zmí-
něné látky následně migrují, pravděpodobně přes plynnou 
fázi, ke kyselým centrům nosiče, kde je aldimin protonizo-
ván a reaguje s primárním aminem. Výsledné 1-amino-
dialkylamoniové ionty jsou deprotonizovány, ztrácejí NH3 
za vzniku sekundárního iminu, který desorbuje z povrchu 
a migruje zpět na kov, kde je hydrogenován na sekundární 
amin. V souladu s touto hypotézou vykazovaly hydroge-
nační katalyzátory s kyselejším nosičem vyšší selektivitu 
k tvorbě vyšších aminů a katalyzátory se zásaditějším no-
sičem vysokou selektivitu k primárnímu aminu, dokonce 
při  absenci amoniaku32.  Nutno podotknout,  že Dallons 
a spol.35 získali při studiu vlivu nosiče Rh katalyzátoru na 
selektivitu hydrogenace propionitrilu v kapalné fázi zcela 
opačné výsledky. Kyselejší nosič potlačoval tvorbu sekun-
dárního aminu.        

Bifunkční mechanismus navržený Verhaakem a spol. 
byl v roce 1999 kriticky rozebrán Huangem a Sachtle-
rem37. Ti dokázali, že zmíněný mechanismus je nepravdě-
podobný, protože: a) sekundární aminy jsou tvořeny i za 

R C N R CH NH

R CH2 NH2
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CH2 R
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Obr. 2. Bifunkční mechanismus hydrogenace nitrilů navržený 
Verhaakem a spol.32 



Chem. Listy 104, 707746 (2010)                                                                                                                                             Bulletin 

714 

použití nenosičových kovů nebo kovových katalyzátorů, 
jejichž  nosič  má  neutrální  charakter,  b)  kyselá  místa 
v katalyzátoru jsou okamžitě neutralizována v bazickém 
prostředí aminů, c) pokud by na povrchu kovu probíhaly 
pouze hydrogenace, pak by selektivita k vyšším aminům 
neměla záviset na vlastnostech kovu, a při hydrogenacích 
v plynné fázi by neměly být tvořeny sekundární a terciární 
aminy.  Autoři  porovnali  hydrogenaci  butyronitrilu 
v plynné a kapalné fázi na různých M/NaY katalyzátorech 
se zeolitovým nosičem (M = Ru, Rh, Ni, Pd, Pt). Při hyd-
rogenacích v kapalné a v plynné fázi vznikalo srovnatelné 
množství sekundárních a terciárních aminů, což indikuje, 
že  kondenzační  reakce probíhají  pouze v  adsorbované 
vrstvě a nikoliv v kapalné fázi. Jedinou funkcí kapalné 
fáze by tak mělo být usnadnění desorpce a tedy i snížení 
deaktivace  katalyzátoru.  Jelikož  záměnou  druhu  kovu 
v katalyzátoru se stejným nosičem bylo dosaženo zcela 
rozdílných selektivit, dospěli autoři k závěru, že nejenom 
hydrogenační, ale i kondenzační reakce probíhají na po-
vrchu kovu a že selektivita k primárnímu aminu závisí 
pouze na kovu, bez ohledu na typ nosiče, jeho kyselost 
a bez ohledu na reakční médium37. Autoři tak znovu potvr-
dili závěry, ke kterým dospěli Volf a Pašek2 a Koubek 
a spol.26 již v dřívějších pracích. Ačkoliv skeptický pohled 
na  Verhaakův  duální  mechanismus  je  správný, 
s argumentem Huanga a Sachtlera37, že kyselá místa nosi-
čového katalyzátoru jsou neutralizována aminy a nemají 
proto katalytickou aktivitu, lze polemizovat. Heterogenní 
kyselé katalyzátory jsou v průmyslové praxi běžně použí-
vány i v kysele katalyzovaných reakcích, kterých se účast-
ní aminy (např. výroba aminů z alkenů a amoniaku na 
zeolitech, nebo výroba methylaminů z methanolu a amoni-
aku na zeolitech). Při reakci aminů s ketony a vodíkem na 
kovových katalyzátorech (hydrogenační aminace) se po-
malý vznik ketiminu urychluje přídavkem alumosilikátu. 

Závěrem  lze  shrnout,  že  při  hydrogenaci  nitrilů 
v  kapalné  fázi  probíhají  kondenzační  reakce  vedoucí 
k sekundárním a terciárním aminům na povrchu kovů, 
kyselý nosič se na nich nepodílí. V případě hydrogenace 
v plynné fázi na Ni a Co katalyzátorech má nosič určitý 
vliv na selektivitu procesu, což však nutně nemusí zname-
nat bifunkční mechanismus tvorby vyšších aminů. Tento 
jev může souviset např. se změnou elektronové hustoty na 
kovových Ni částicích38. 

 
 

5. Mechanismus povrchových reakcí 
 
V literatuře je publikováno několik mechanistických 

návrhů pro sled povrchových reakcí heterogenně katalyzo-
vané hydrogenace nitrilů16,31,35,3945. Ve všech případech se 
však jedná o více či méně spekulativní návrhy. V dosud 
publikovaných chemických a fyzikálně-chemických studi-
ích zatím není dostatek informací, na základě kterých by 
bylo možné detailní reakční mechanismus povrchové hyd-
rogenace nitrilů jednoznačně stanovit, definovat a potvrdit. 
První ucelený mechanistický model povrchových reakč-
ních kroků a povrchových meziproduktů byl publikovám 
v roce 1994 De Bellefonem a Fouillouxem16, a vycházel 
z poznatků organokovové koordinační chemie a homogen-
ní katalýzy. Model je znázorněn na obr. 3. Struktura povr-
chových komplexů byla navržena na základě předpokladu 
podobnosti  s  homogenními  organokovovými  komplexy. 
V souladu s tím se autoři domnívají, že meziprodukty hydro-
genace nitrilů mohou být vázány na povrch kovového kata-
lyzátoru atomem dusíku nebo atomem -uhlíku (vzhledem 
k dusíku). Např. primární aldimin, vzniklý postupnou adicí 
dvou atomů vodíku na molekulu nitrilu, tak nemusí být 
přítomen na povrchu katalyzátoru striktně ve formě aldi-
minu  koordinovaného  s  aktivními  místy  pomocí  π-
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elektronů dvojné vazby C=N a/nebo volným elektronovým 
párem na dusíku, ale může existovat též ve formě povrcho-
vého nitrenu R–CH2–N=M nebo povrchového aminoalkyl-
karbenu R(NH2)C=M. Podle autorů probíhá hydrogenace 
nitrilu přes parciálně hydrogenované meziprodukty vázané 
na povrch kovu vazbou M–N (nazváno „M–N route“), 
nebo přes parciálně hydrogenované meziprodukty vázané 
na povrch kovu vazbou M–C (tzv. „M–C route“). Autoři 
ve své studii dále podrobně diskutují koordinační mód 
a geometrii ogranokovových komplexů. 

V literatuře lze nalézt mnoho studií vibračních spekter 
adsorbovaných nitrilů a aminů, které ukazují, jaké povr-
chové komplexy se objevují na povrchu různých kovů, 
např. cit.4656. Vzhledem k tomu, že ani současné mecha-
nistické  návrhy  heterogenně  katalyzované  hydrogenace 
nitrilů nezahrnují spekulace o detailní adsorpční geometrii 
povrchových meziproduktů, vycházíme ze zjednodušených 
modelů na úrovni schémat na obr. 37. Ze studií vibrač-
ních spekter adsorbovaných nitrilů a aminů obecně vyplý-
vá, že za různých podmínek mohou být povrchové kom-
plexy obsahující dusíkový atom vázány na povrch kovu 
jak přes atom dusíku, tak přes atom uhlíku. Podmínky, za 
kterých jsou taková spektra měřena, jsou však často dosti 
vzdálené od běžných pracovních podmínek hydrogenací 
nitrilů. 

Dvě alternativní reakční cesty „M-N route“ a „M-C 
route“ jsou zahrnuty i v dalších mechanistických návrzích. 
Na obr. 4 je uveden návrh elementárních kroků pro hydro-
genaci acetonitrilu na Ni povrchu prezentovaný Coqem 
a spol.39 v experimentální studii zabývající se hydrogenací 
acetonitrilu  na  katalyzátorech  připravených  kalcinací 
a redukcí sloučenin hydrotalcitového typu (LDH) s kation-
ty Ni2+/Co2+/Mg2+/Al3+. Existence povrchových komplexů 
vystupujících v tomto mechanismu je podpořena fyzikál-
ně-chemickými  studiemi  z  literatury,  sled  jednotlivých 
elementárních reakčních kroků je však pouhou spekulací, 
což také autoři uvádějí. Pouze návrh reakčního kroku kon-
denzace aldiminu s aminem („transaminace“) v navrženém 
sledu elementárních kroků je nepřímo podpořen experi-
mentálními kinetickými daty – distribucí reakčních pro-

duktů pozorovaných v přítomnosti Ni/Mg(Al)O a NiCo/
Mg(Al)O katalyzátorů. 

Coq a spol.39 diskutují a obhajují svůj návrh reakčních 
meziproduktů a mechanismu následovně. Spektroskopie 
neelastického rozptylu neutronů (INS) ukázala, že adsorp-
ce CH3CN na Raneyově Ni je asociativní, bez štěpení vaz-
by C–H, a že CN vazba je vůči povrchu paralelní, acetonit-
ril je adsorbován ve formě 2 komplexu57. Stejné výsledky 
byly zjištěny i v případě adsorpce CH3CN na evakuova-
ných Ni filmech58 a  na Pt (111) (cit.48). Naopak Friend 
a spol.59 navrhují 1 komplex koordinovaný na povrch Ni 
kolmo, volným elektronovým párem N atomu. Výsledky 
molekulárního modelování60 s využitím rozšířené Hücke-
lovy metody (EHT) naznačují, že na Ni (111) je možná 
soutěž mezi  1 a 2 formami, ale na Ni (100) a Ni (110) 
převažuje 1 forma61. Komplexy X a XI, které obsahuje 
mechanistický návrh Coqa a spol. (obr. 4), byly pozorová-
ny  elektronovou  spektroskopií  charakteristických  ztrát 
(HR-EELS)  při  termálním rozkladu ethylaminu na 
Ni (111). Dominantně adsorbovaný aminomethylkarbeno-
vý komplex XI může při 330 K přednostně poskytnout 
acimidoylový komplex X (cit.62). Komplex X je též predi-
kován molekulárním modelováním (EHT) jako produkt 
adice prvního atomu vodíku na aktivovaný komplex aceto-
nitrilu VII na povrchu Ni (111) (cit.63). Prvním krokem 
kondenzační reakce mezi aldiminem a aminem je nukleo-
filní  adice  primárního  aminu (prostřednictvím volného 
elektronového páru na dusíkovém atomu) na nenasycený 
uhlíkový atom v molekule aldiminu za vzniku 1-amino-
dialkylaminu. Jelikož bylo již dříve prokázáno, že konden-
zační reakce probíhá na povrchu katalyzátoru, dochází 
k nukleofilní adici mezi dvěma adsorbovanými sloučeni-
nami  (Langmuirův-Hinshelwoodův  mechanismus)  nebo 
mezi adsorbovanou nenasycenou sloučeninou a aminem 
z objemové fáze (Eleyův-Ridealův mechanismus). Podle 
Coqa a spol.39 výsledky jejich kinetických experimentů 
s hydrogenací acetonitrilu v plynné fázi na katalyzátorech 
Ni/Mg(Al)O  a  NiCo/Mg(Al)O  naznačují,  že  uvedená 
nukleofilní adice probíhá na povrchu niklu LH mechanis-

Obr. 4. Mechanistický návrh elementárních kroků pro hydrogenaci acetonitrilu na povrchu Ni  podle Coqa a spol.39 
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mem. Za důkaz (který je však poněkud problematický) 
autoři považují, že při „naředění“ povrchu niklu méně 
aktivním kobaltem se zvýšila selektivita k tvorbě primární-
ho aminu v porovnání s katalyzátorem Ni/Mg(Al)O a sou-
časně se zvýšila hydrogenační aktivita vyjádřená počtem 
CH3CN molekul přeměněných za jednotku času na jednot-
kovém množství Ni+Co povrchových atomů (byl pozoro-
ván synergický efekt mezi Ni a Co, které jsou ve společ-
ných bimetalických agregátech). Podle hypotézy autorů 
není ER mechanismus nukleofilní adice aminu prostorově 
náročnější než je aktivní místo pro hydrogenaci acetonitri-
lu na ethylamin; a tedy reakce by neměla být velmi senzi-
tivní k „naředění“ povrchu niklu méně aktivním kobaltem. 
Na  druhou  stranu,  reakce  adsorbovaného  aminu 
s adsorbovaným nenasyceným meziproduktem (LH me-
chanismus) vyžaduje větší velikost souvislých souborů Ni 
atomů a se zvyšujícím se „ředěním“ Ni povrchu se musí 
zvyšovat selektivita na primární amin, tak jak bylo také 
pozorováno. Na tomto místě je nutno podotknout, že Ost-
gard64 dospěl na základě obdobných kinetických pozorová-
ní při studiu hydrogenace benzonitrilu na Raneyově Ni 
v kapalné fázi ke zcela opačnému závěru; podle jeho hypo-
tézy probíhá kondenzace aldiminu s aminem ER mecha-
nismem. Coq a spol.39 navrhují, že ke kondenzaci (podle 
LM mechanismu) dochází mezi povrchovými komplexy 
XI a X nukleofilním atakem volného elektronového páru 
na dusíku komplexu XI na nevysycený elektrofilní -uhlík 
komplexu X. Na rozdíl od komplexů VII, X a XI má nitre-
nový komplex IX -uhlík vysycen a není tedy reaktivní 
pro atak nulkeofily. Coq a spol.39 předpokládají, že tzv. 
„M-N route“ vedoucí přes nitrenový komplex bude proto 
v hydrogenaci acetonitrilu selektivnější pro tvorbu ethyla-
minu než „M-C route“ vedoucí přes aminomethylkarbeno-
vý komplex. Podle molekulárního modelování s využitím 
rozšířené Hückelovy metody (EHT) jsou na povrchu Ni 
(100) možné oba zmíněné komplexy, nitrenový komplex 
převažuje61, zatímco na Ni (111) by měla být privilegová-
na druhá reakční cesta63.  

Velice podobný mechanismus pro povrchovou kon-
denzaci vedoucí k tvorbě sekundárního aminu navrhli Dal-
lons a spol.35 (viz obr. 5). Semi-hydrogenovaný adsorbo-
vaný nitril, odpovídající v Coqově návrhu komplexu X, 
reaguje s vicinálně adsorbovaným primárním aminem za 
vzniku 1-amino-dialkylaminu vázaného na povrch kataly-
zátoru -vazbou přes -uhlík. Po odštěpení amoniaku 
a adici vodíkového atomu vzniká sekundární imin, který 
desorbuje do objemové fáze, nebo může být na povrchu 
katalyzátoru dále hydrogenován na sekundární amin. 

Je zajímavé, že jak Dallons a spol.35, tak Coq a spol.39 

předpokládají, že k nukleofilní adici dochází u adsorbova-
né sloučeniny odpovídající semi-hydrogenovanému nitrilu 
(tj. RCN + 1H) a nikoliv u adsorbované sloučeniny aldimi-
nového typu (tj. RCN +2H).  

Podle  Coqa a spol.39  není  atakujícím nukleofilem 
amin adsorbovaný na povrch katalyzátoru volným elektro-
novým párem na dusíku, ale aminomethylkarbenový kom-
plex XI. To je velmi diskutabilní hypotéza. Je obecně zná-
mo, že při hydrogenaci nitrilu v přítomnosti „cizího“ pri-
márního aminu jsou v produktu reakce přítomny nesymet-
rické sekundární aminy, což znamená, že nukleofilní adice 
na nenasycený adsorbovaný meziprodukt se účastní i při-
daný „cizí“ amin. Je také známo, že za běžných podmínek 
hydrogenace nitrilů (< 150 °C, zvýšený tlak vodíku) aminy 
nepodléhají  disproporcionačním  reakcím14,15,65,  jejichž 
prvním krokem je dehydrogenace na nenasycenou slouče-
ninu aldiminového typu. Komplex XI je právě sloučeninou 
tohoto typu. Podle mechanismu Coqa a spol. by se tak 
přidaný „cizí“ amin nemohl podílet na kondenzačních reak-
cích, což je v rozporu s experimentálními pozorováními. 

Mechanistický koncept založený na tom, že hetero-
genně  katalyzovaná hydrogenace nitrilů  může probíhat 
dvěma odlišnými mezními způsoby, přes parciálně hydro-
genované meziprodukty vázané na povrch kovu buď ato-
mem dusíku, nebo atomem -uhlíku, je prezentován i ve 
studii Chojeckeho a spol.40 a v dalších pracích31,41,42 autorů 
výzkumné skupiny J. A. Lerchera. Schéma tohoto koncep-
tu je uvedeno na obr. 6. V tomto i ve schématech na obr. 3 
až 9 se předpokládá, že aktivní místo M může odpovídat 
jednomu nebo více povrchovým atomům kovu. Výsledky 
molekulárního modelování61 naznačují, že např. pro ad-
sorpci molekuly acetonitrilu na Ni je zapotřebí více jak 
jeden atom Ni (2 až 4). Podle Shärringera a spol.41 může 
teoreticky docházet ke kondenzačním reakcím nejenom při 
reakční cestě vedoucí přes aminoalkylkarbeny („M-C rou-
te“) nebo přes adsorbovaný aldimin, ale též při reakční 
cestě vedoucí přes nitreny („M-N route“). V prvém přípa-
dě se jedná o nukleofilní atak volného elektronového páru 
N-atomu v molekule aminu na -uhlík karbenu nebo imi-
nu. V druhém a méně pravděpodobném případě bude nasy-
cený -uhlík aminu adsorbovaného v sousedství atakován 
volným elektronovým párem N-atomu v molekule nitrenu 
(nukleofilní substituce). Oba způsoby principiálně vedou 
k sekundárnímu iminu. Shärringer a spol.41 provedli kine-
tické experimenty, na jejichž základě usoudili, že sekun-
dární iminy vznikají prvně jmenovaným způsobem. Spo-
lečně hydrogenovali acetonitril a butyronitril na Raneyově 
kobaltu v kapalné fázi a na základě distribuce reakčních 
produktů zjistili, že n-butylamin reaguje s parciálně hydro-

Obr. 5. Mechanistický návrh vzniku sekundárního aminu navržený Dallonsem a spol.35 
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genovaným povrchovým meziproduktem mnohem rychleji 
než ethylamin. Jelikož silnější induktivní efekt butylového 
řetězce usnadňuje nukleofilní atak aminu na -uhlík nena-
syceného povrchového meziproduktu, což je v souladu 
s  experimentálním  pozorováním,  kondenzace  probíhá 
podle autorů tímto způsobem. „M-N route“ reakční cesta 
vedoucí přes nitreny tak směřuje k selektivní tvorbě pri-
márního aminu. Podle Chojeckého a spol.40 může silná 
vazba přes N-atom stimulovat rychlou hydrogenaci uhlíko-
vého atomu v nitrilové skupině na amin a zamezit tak 
sekundárním kondenzačním reakcím.     

Velmi významné výsledky o chemii nitrilů a aminů 
na povrchu kovů a o mechanismu hydrogenace nitrilů 
byly  získány  v  experimentálních  studiích  Huanga 
a Sachtlera4345,66,67. Výsledky těchto studií ukazují, že 
vodíkový atom adující se na nenasycenou vazbu CN ne-
musí pocházet z „atomární vodíkové vrstvy“ na povrchu 
katalyzátoru, ale že může být poskytnut některými povr-
chovými  komplexy  působícími  jako  vodíkové  donory. 
Autoři prováděli deuterizaci acetonitrilu (CH3CN + D2) na 
M/NaY katalyzátorech (M= Ni, Rh, Ru, Pd, Pt) a sledovali 
distribuci  isotopu  D  v  molekulách  produktu45.  Prostá 
stechiometrie předpokládá vysycení trojné vazby deuteri-
em. Překvapivě však bylo pozorováno, že pouze terciární 
aminy, které nemají žádný vodíkový atom vázaný na dusí-
ku, odpovídají předpokladům. Isotopové zastoupení D a H 
atomů  v molekulách primárních a sekundárních aminů 
bylo odlišné od předpokládané stechiometrie. Překvape-
ním bylo nalezení určitého množství aminu bez deuteria. 
V největší míře byly zastoupeny isotopomery ethylaminu 

se dvěma atomy deuteria CH3CD2NH2 a pěti atomy deute-
ria CD3CD2NH2, a v případě diethylaminu isotopomery se 
sedmi atomy deuteria CD3CD2NHCD2CH3, a čtyřmi ato-
my deuteria (CH3CD2)NH2. To ukazuje na preferování 
adice vodíkového atomu na dusíkový atom a deuteria na 
uhlíkový  atom  methylenové  skupiny.  Autoři  provedli 
„deuterizaci“  katalyzátoru  Ru/SiO2,  aby  transformovali 
OH skupiny nosiče na OD skupiny a tím vyloučili OH 
skupiny nosiče jako zdroj vodíku. Produkty deuterizace 
acetonitrilu měly stejnou isotopovou distribuci bez ohledu 
na úpravu nosiče katalyzátoru transformací OH skupin. 
Autoři  předpokládají,  že vodík pochází z methylových 
skupin acetonitrilu či z povrchově vázaných meziproduktů 
typu CxHyNz, které vznikly adsorpcí nitrilu CN skupinou. 
Konsistentního výsledku bylo dosaženo při srovnání deu-
terizace acetonitrilu s hydrogenací deuterovaného acetonit-
rilu CD3CN na Ru/SiO2, kdy v prvém případě byl domi-
nantním produktem CH3CD2NH2  a  v  druhém případě 
CD3CH2ND2. Tento fakt podle autorů potvrzuje, že dochá-
zí k přesunu atomů z methylové skupiny acetonitrilu na 
dusíkový atom, resp. že methylová skupina acetonitrilu 
působí jako donor atomů vodíku/deuteria. Tvorba aminu 
tedy  není  pouze  jednoduchou  adicí  chemisorbovaných 
atomů vodíku/deuteria na nitrilovou skupinu. Na základě 
těchto výsledků a na základě výsledků své experimentální 
studie67 H/D výměny u aminů a acetonitrilu na kovových 
katalyzátorech navrhli Huang a Sachtler zvláštní mecha-
nismus deuterizace acetonitrilu, jehož zjednodušené sché-
ma je uvedeno na obr. 7. Jako příklad kovu je ve schématu 
uvedeno Ru, jehož sklon tvořit silnou M–N vazbu lze od-
vodit  z  jeho schopnosti  katalyzovat  syntézu amoniaku 
z prvků (N2 + H2).    
Během hydrogenace nitrilu se povrch kovu postupně 
hustě  pokrývá  N-vázanými  adsorbáty.  Za  reakčních 
podmínek CH3CN + D2 interaguje povrchový komplex 
CH3–CD2–N=Ru s molekulou CH3CN a následný transfer 
vodíku vede ke vzniku komplexu Ru=CH–CN a uvolnění 
aminu  CH3CD2NH2.  Skupina  =CH–CN  poté  reaguje 
s dvěma adsorbovanými D atomy za vzniku CHD2CN, 
takže sumárně lze zapsat reakci jako: 

2 CH3CN  +  2 D2    CHD2CN  +  CH3CD2NH2                                (5) 

Nelze vyloučit, že zmíněný mechanismus je specific-
ký jen pro případ acetonitrilu, kde štěpení vazby C–H 
v  methylové  skupině  usnadňuje  resonanční  stabilizace 
adsorbovaného komplexu Ru=CH–CN. Huang a Sachtler 
totiž v další studii43 společně hydrogenovali butyronitril 
a deuterovaný acetonitril CD3CN (na R/SiO2 a Pt/SiO2) 
a zjistili, že všechny vznikající aminy obsahují v aminové 
skupině převážně D atomy. Kdyby byla donorem vodíku 
propylová skupina butyronitrilu, obsahovaly by aminové 
skupiny též ve významném množství H atomy. 

Nutno dodat, že v roce 2008 Shärringer a spol.41 studo-
vali hydrogenaci CD3CN v kapalné fázi v přítomnosti Ra-
neyova Co, přičemž nepozorovali prakticky žádnou H/D 
výměnu a vyloučili,  že by probíhal  transfer  D atomů 
z methylové skupiny na CN trojnou vazbu.    
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6.  Mechanistický model jako prostředek 
k vysvětlení rozdílů v katalytických  
vlastnostech kovů 
 

6.1. Co je příčinou rozdílných selektivit kovů? 
 
Přestože lze v literatuře nalézt více jak sto prací zabý-

vajících se hydrogenacemi nitrilů na heterogenních kovo-
vých katalyzátorech, nebyly dosud uspokojivě objasněny 
příčiny rozdílů v selektivitě hydrogenace v závislosti na 
užitém kovu. Co se týče vztahu mezi typem kovu a kine-
tickým průběhem hydrogenace (tvarem konverzní křivky, 
reakčním řádem vzhledem k nitrilu) panuje všeobecný 
názor, že příčinou pozorovaných rozdílů je odlišná síla 
sorpce reakčních komponent na různé kovy11,27,28. Slabi-
nou závěrů založených na relativní síle sorpce reakčních 
komponent na kovech je však skutečnost, že jsou zpravidla 
dovozovány pouze na základě kinetických experimentů, tj. 
nepřímo. Je otázkou, zda odlišná síla sorpce reaktantů 
může být zodpovědná také za dramatické rozdíly v selekti-
vitě hydrogenací katalyzovaných různými kovy. Zdá se 
pravděpodobnější,  že  příčinou  rozdílů  v  selektivitě  je 
schopnost  jednotlivých kovů  vést  hydrogenaci  určitým 
směrem, tj. preferovat jen určitou reakční cestu v  možném 
reakčním systému.  

Reakce aldehydu s aminy je velice rychlá i bez kyselé 
katalýzy a lze očekávat, že i kondenzační reakce jeho dusí-
katého analoga – primárního aldiminu s aminy budou při 
hydrogenacích nitrilů řízeny rovnováhou. Rozdíly ve spe-
cifické  selektivitě  katalyzátorů  tak  patrně  nesouvisí 
s „kyselostí“ jejich povrchu, ale příčinou by mohl být např. 
právě  zmiňovaný  rozdílný  mechanismus  povrchových 
reakcí. Bodis a spol.68 přičítají tendenci tvořit vyšší aminy 
při reduktivní aminaci aldehydů amoniakem hydrogenoly-
tickým vlastnostem kovů. Platinové kovy, které vykazují 
určité hydrogenolytické vlastnosti, jako Rh nebo Ru, jsou 
selektivní pro tvorbu primárního aminu, zatímco platinové 
kovy, které jsou dobrými hydrogenačními katalyzátory, 
jako Pt a Pd, katalyzují přednostně tvorbu sekundárního 
a terciárního aminu. S poněkud odlišným návrhem přichá-
zejí Huang a Sachtler ve studii zabývající se vztahem mezi 
specifickou katalytickou selektivitou  jednotlivých kovů 
a jejich vlastnostmi44,45. Na základě výsledků kinetických 
experimentů s deuterizací acetonitrilu autoři navrhli, že 
selektivita kovu souvisí se sklonem kovu k tvorbě násob-
ných vazeb. Ru je kov s nejvyšším sklonem k tvorbě ná-
sobných „adsorpčních“ vazeb a zároveň vykazuje nejvyšší 
selektivitu k primárním aminům. Tvorba sekundárních a 
terciárních aminů vyžaduje podle autorů mobilitu adsorbo-
vaných skupin, a protože je vazba Ru=N velmi silná, je 
CH3CD2N=Ru  nemobilním  adsorbovaným  komplexem. 
Autoři dále uvádějí, že selektivita může být korelována též 
s jiným katalytickým parametrem charakterizujícím pře-
chodné kovy, konkrétně s chováním kovů při H/D výměně 
alkanů67. 

Na  základě  literárních  poznatků  prezentovaných 
v kapitole 5. se nabízí idea, že by rozdíly v selektivitě hyd-

rogenace nitrilů katalyzované různými kovy mohly být 
způsobeny odlišným způsobem vazby reaktivních mezi-
produktů na povrch kovu. Výsledky předchozích studií 
naznačují, že s vysokou pravděpodobností je tzv. „M–N 
route“ vedoucí přes povrchový nitren selektivní k tvorbě 
primárních aminů, zatímco reakční cesta procházející přes 
povrchový karben nebo π-koordinovaný aldimin umožňuje 
kondenzaci s nukleofilními aminy a ve svém důsledku tak 
vede k tvorbě vyšších aminů. Zdá se, že Co, Ni a další 
kovy vykazující vysokou selektivitu k tvorbě primárních 
aminů preferují při hydrogenaci nitrilů tvorbu reakčních 
meziproduktů vázaných na povrch kovu přednostně přes 
atom dusíku, zatímco Pd a Pt, s vysokou selektivitou na 
vyšší aminy, preferují tvorbu meziproduktů vázaných na 
povrch přednostně přes atom -uhlíku. V případě hydroge-
nace katalyzované kovy se selektivitou mezi Co a Pd jsou 
patrně na povrchu katalyzátoru přítomny oba typy mezi-
produktů. Představa, že hydrogenace nitrilu může sledovat 
„M–N route“ nebo „M–C route“ samozřejmě není původní 
a objevuje se v mnoha předchozích studiích, zatím však 
nebyla použita v tomto kontextu, tj. k vysvětlení dramatic-
kých rozdílů v selektivitě mezi Co a Ni na jedné straně, 
a Pt a Pd na straně druhé. Nutno doplnit, že Chojecki 
a spol.40 použili tuto úvahu k vysvětlení rozdílů ve speci-
fické selektivitě Raneyova kobaltu a stejného katalyzátoru 
dopovaného LiOH u hydrogenace butyronitrilu. 

 
6.2. Návrh komplexního mechanistického modelu 

heterogenně katalyzované hydrogenace nitrilů 
 
Při současném stavu poznatků o heterogenně kataly-

zované hydrogenaci nitrilů již není dostačující diskutovat 
experimentální fakta pouze na základě reakčního formalis-
mu typu von Brauna a Greenfielda, který nijak nezohled-
ňuje,  že  k  reakci  dochází  na  povrchu  katalyzátoru. 
V souladu s dosavadními poznatky a na základě rozboru 
doposud publikovaných mechanistických návrhů je v této 
práci nově navržen komplexní mechanistický model hete-
rogenně  katalyzované  hydrogenace  nitrilů,  zahrnující 
i tvorbu sekundárních a terciárních aminů. Model umožňu-
je  uspokojivě  vysvětlit  rozdíly  jednotlivých  kovů 
v selektivitě na vyšší aminy, a jak bude ukázáno dále, do-
káže racionalizovat i některá další, doposud neuspokojivě 
vysvětlená experimentální fakta. Navržený mechanistický 
model je v grafické podobě znázorněn na obr. 8 a v dalším 
textu bude zdůvodněn a diskutován.  

Předložený koncept vychází ze zjednodušené předsta-
vy  mechanismu postupné  adice  vodíkových  atomů  na 
dvojnou vazbu, známou z hydrogenací dvojných vazeb 
C=C  (krokový  mechanismus).  Předložená  spekulativní 
představa mechanismu heterogenně katalyzované hydroge-
nace nitrilů je následující. Po adsorpci nitrilu na povrch 
katalyzátoru  (povrchové  komplexy  XII,  resp.  XIII  na 
obr. 8), dochází k postupné adici vodíkových atomů za 
tvorby nenasycených povrchových komplexů. Nikl a ko-
balt za reakčních podmínek relevantních pro hydrogenace 
nitrilů (< 150 °C, zvýšený tlak vodíku) preferují tvorbu 
reakčních meziproduktů vázaných na povrch kovu před-
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nostně přes atom dusíku, zatímco Pd a Pt preferují tvorbu 
meziproduktů vázaných na povrch přednostně přes atom 
-uhlíku. Pro zjednodušení nejsou ve schématu na obr. 8 
zakresleny polohydrogenované povrchové meziprodukty 
typu (RCN + 1H) a (RCN + 3H), ale jen meziprodukty 
aldiminového typu (tj. RCN + 2H). Nicméně z kontextu je 
zřejmé, že např. na Co a Ni bude povrchovému komplexu 
typu (RCN + 3H) odpovídat komplex R–CH2–NH–M. Při 

hydrogenaci na Co a Ni bude převažovat mezi povrchový-
mi komplexy aldiminového typu nitren XIV, který má -
uhlík vysycen a je neaktivní pro kondenzační reakce ve-
doucí ke tvorbě vyšších aminů. Tím lze vysvětlit vysokou 
selektivitu Ni a Co na primární aminy. Postupná adice 
dvou atomů na nitrenový komplex XIV vede ke vzniku 
primárního aminu XVII adsorbovaného na povrch kataly-
zátoru volným elektronovým párem na dusíku. Naproti 
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tomu, při hydrogenaci na Pd a Pt bude převažovat mezi 
povrchovými komplexy aldiminového typu aminokarben 
XVI,  nebo aldimin koordinovaný s povrchem kovu π-
elektrony  vazby  C=N,  případně  π-elektrony  a  volným 
elektronovým párem N-atomu (komplex XV). Oba kom-
plexy XV a XVI jsou vzhledem k přítomnosti nevysycené-
ho elektrofilního -uhlíkového atomu vysoce reaktivní pro 
adici dusíkatého nukleofilu za tvorby nové vazby C–N. 
Pro zjednodušení je ve schématu na obr. 8. zakreslena 
pouze nukleofilní adice na aminokarbenový komplex XVI. 
Alternativně ke kondenzaci mohou být oba komplexy hyd-
rogenovány na primární amin (XVII), který může desorbo-
vat do objemové fáze. V souladu se známým poznatkem, 
že za běžných podmínek hydrogenací nitrilů (< 150 °C, 
zvýšený tlak vodíku) aminy nedisproporcinují ani nede-
hydrogenují, je v předloženém konceptu považována hyd-
rogenace povrchových komplexů aldiminového typu na 
amin za nevratný krok. Jeví se jako pravděpodobné, že 
rychlost určujícím krokem při disproporcionačních a de-
hydrogenačních reakcích aminů je abstrakce atomu vodíku 
z adsorbovaného aminu. 

Vzhledem k experimentálnímu faktu, že při hydroge-
naci nitrilu participuje na tvorbě vyšších aminů i „cizí“ 
amin přidaný do reakční směsi, předpokládá mechanistic-
ký návrh, že atakujícím nukleofilem není nenasycený po-
vrchový komplex, jak uvažuje Coq a spol.39, ale nasycený 
amin. Jelikož doposud nepanuje shoda v tom, zda konden-
zační reakce při hydrogenaci nitrilů probíhají LH mecha-
nismem  nebo  ER  mechanismem,  není  proto  ani 
v  předloženém  návrhu  specifikováno,  zda  atakujícím 
nukleofilem je amin z objemové fáze či amin adsorbovaný 
volným elektronovým párem N-atomu na povrchu kataly-
zátoru. Ve schématu na obr. 8 je průběh nukleofilní adice 
znázorněn pouze formálně, a je proto uveden v závorkách. 
Detailní mechanismus této povrchové nukleofilní adice 
patrně ještě dlouho nebude znám. Přesuny H-atomů, resp. 
protonů během této adice by v budoucnu mohly objasnit 
experimenty s izotopově značenými atomy. Jak bylo uve-
deno v kap. 4, probíhají kondenzační reakce při hydroge-
nacích nitrilů na povrchu kovu bez přítomnosti kyselého 
katalyzátoru. V literatuře2,12 lze najít mnoho experimentál-
ních výsledků získaných při studiu vlivu struktury substrá-
tu na selektivitu heterogenní hydrogenace nitrilů, které 
dokládají, že snížení nukleofility primárního aminu vede 
ke snížení tvorby vyšších aminů, tudíž kondenzační reakce 
na povrchu katalyzátoru probíhají nesporně mechanismem 
nukleofilní adice. Zde prezentovaný mechanistický model 
předpokládá, že produktem nukleofilní adice primárního 
aminu na aminokarben (celým názvem aminoalkylkarben) 
je po odštěpení amoniaku N-alkylaminokarben XIX (celým 
názvem N-alkylaminoalkylkarben). Tento komplex je for-
mou povrchově vázaného sekundárního iminu. Analogic-
ky, produktem nukleofilní adice sekundárního aminu na 
aminokarben je N,N-dialkylaminokarben XXI (celým ná-
zvem N,N-dialkylaminoalkylkarben), který je formou po-
vrchově  vázaného  enaminu.  Povrchové  komplexy  XIX 
a XXI mohou desorbovat do objemové fáze jako sekundár-
ní imin a enamin, nebo jsou dále hydrogenovány na sekun-

dární a terciární amin (XXII a XXIII).  
V souladu s Huangovým-Sachtlerovým konceptem tzv. 

„overlayer catalysis“ (cit.43,44,66) se v předloženém mechanis-
tickém návrhu předpokládá, že vodíkový atom adující se na 
nenasycené povrchové meziprodukty nemusí výlučně po-
cházet z „atomární vodíkové vrstvy“ na povrchu katalyzáto-
ru, ale může být poskytnut některými povrchovými kom-
plexy působícími jako vodíkové donory. Struktura povrcho-
vých komplexů XII – XVII, jakož i sled povrchových reakcí 
vedoucích přes tyto komplexy k tvorbě primárního aminu, 
byla převzata z mechanistického návrhu31,40-42 autorů vý-
zkumné skupiny J. A. Lerchera.  

Podporou pro předložený mechanistický koncept uva-
žující, že Co a Ni preferují při hydrogenaci nitrilů tvorbu 
nitrenových komplexů, zatímco Pd a Pt tvorbu karbeno-
vých nebo aldiminových komplexů, jsou studie Shärringe-
ra a spol.42 a Ortizové-Hernandezové a spol.18  Shärringer 
a spol.42 sledovali hydrogenaci CD3CN na Raneyově ko-
baltu spektroskopií neelastického neutronového rozptylu 
(INS). Na základě porovnání INS spekter reakčních mezi-
produktů  s  referenčními  spektry  H2,  CD3CN 
a CD3CH2NH2 a se spektry vypočtenými ab initio teoretic-
kými metodami dospěli autoři k závěru, že v případě Ra-
neyova kobaltu je reakčním meziproduktem nitren. Autoři 
dodávají, že jsou známy stabilní organokovové nitrenové 
komplexy kobaltu, ale již ne karbenové komplexy kobaltu, 
což naznačuje, že povrchové nitreny jsou relativně stabilní 
a mohou převažovat při hydrogenaci na Raneyově Co. 
Ortizová-Hernandezová a spol.18 sledovali adsorpci a hyd-
rogenaci butyronitrilu na Pd/Al2O3 infračervenou spektro-
skopií  technikou zesílené  totální  reflektance  (ATR-IR) 
a zjišťovali, zda nitreny jsou mezi povrchovými mezipro-
dukty na Pd. Jejich výsledky neprokázaly na povrchu Pd 
přítomnost  žádných  čelně  N-vázaných  adsorbovaných 
meziproduktů  (tj. včetně nitrenů), naopak dominantním 
meziproduktem na povrchu Pd byl adsorbovaný aldimin se 
silnou π-interakcí s povrchem a se šikmou konfigurací 
C=N skupiny vzhledem k povrchu. 

 
6.3. Kompatibilita navrženého modelu s dalšími 

experimentálními fakty 
 
Představa, že Ni a Co preferují při hydrogenacích násob-

ných vazeb uhlík-dusík „M–N route“, kdežto Pd a Pt preferují 
„M–C route“, umožňuje vysvětlit, proč při hydrogenačních 
aminacích aldehydů R1–CHO aminy R2–CH2–NH2 dochází 
na povrchu Co a Ni katalyzátoru k přesmyku iminového 
meziproduktu, zatímco na Pd a Pt katalyzátoru nikoliv15,69 
(reakce 6). 

Zmíněný přesmyk je při hydrogenačních aminacích 
katalyzovaných Ni a Co zodpovědný za vznik celé řady 
nežádoucích vedlejších produktů. Podle Krupky a Patery15 
probíhá  přesmyk  jen  za  přítomnosti  vodíku  adičně-

R CH N CH2 R R CH2 N CH R
21 21

Ni, Co

H2

(6) 
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abstrakčním mechanismem přes semi-hydrogenovaný imin 
vázaný na povrch přes atom dusíku. Neschopnost Pd a Pt 
katalyzovat tento přesmyk je dána absencí N-vázaných 
povrchových komplexů na těchto kovech při hydrogenaci 
násobných vazeb uhlík-dusík. Detailněji je tato problema-
tiky diskutována ve zmíněné studii15.    

Předložený mechanistický koncept předpokládá, že 
schopnost Ni a Co na straně jedné a Pd a Pt na straně dru-
hé preferovat pouze určitou reakční cestu platí jen za běž-
ných podmínek hydrogenací nitrilů. S rostoucí teplotou 
přestanou být postupně jednotlivé reakční kroky řízeny 
kineticky. Za teplot, které jsou charakteristické pro dehyd-
rogenační procesy, bude patrně na povrchu katalyzátoru 
více druhů povrchových komplexů v rovnováze.         

Jak je patrné ze schématu na obr. 8, v předloženém 
mechanistickém návrhu se předpokládá, že chemicky od-
lišné  sloučeniny,  sekundární  imin  a  enamin,  jsou 
v adsorbované podobě na povrchu kovového katalyzátoru 
látkami z chemického hlediska konzistentními (karbeny). 
Proces tvorby terciárního aminu je tedy analogický proce-
su  tvorby  sekundárního  aminu.  Jak  bylo  uvedeno 
v kapitole 2, podle Gomezové a spol.12 mohou terciární 
aminy vznikat i při hydrogenaci nitrilů, jejichž molekuly 
nemají dostupný vodík na -uhlíkovém atomu vzhledem 
k dusíku. Od takových nitrilů nelze odvodit příslušný ena-
min, a proto se předpokládalo, že v tomto případě terciární 
aminy  vznikají  přímou  hydrogenolýzou  1-aminotri-
alkylaminu. Tento výklad však nevystihuje skutečnost, že 
celý proces tvorby vyšších aminů je vratný. Podle zde 
prezentovaného  mechanistického  návrhu  je  zachována 
vratnost  celého  procesu  tvorby  terciárních  aminů 
i v případě hydrogenace nitrilů bez -H-atomu. Příslušný 
1-aminotrialkylamin  sice  nemůže  eliminací  amoniaku 

poskytnout „volný“ enamin, může však poskytnout N,N-
dialkylaminokarben, který je povrchovým analogem ena-
minu.  

Další předností předloženého konceptu je, že umož-
ňuje racionálně  vysvětlit  i  přenos methylových skupin 
mezi  aminy  při  disproporcionaci  smíšených  dialkyl- 
a trialkylaminů na kovových katalyzátorech, který pozoro-
vali ve své studii Sivasankar a Prins70. Obecně lze dispro-
porcionační  reakce  aminů,  ke  kterým  dochází 
v přítomnosti  kovových katalyzátorů  při  teplotách nad 
200 °C, vyjádřit sumárními rovnicemi (7ac). 

Předpokládá se, že meziproduktem při těchto reakcích 

je  imin,  resp.  enamin.  Tak  např.  při  disproporcionaci 
sekundárního aminu dochází nejprve ke katalytické dehyd-
rogenaci  na  příslušný  sekundární  imin.  Ten  reaguje 
s přítomným sekundárním aminem přes stádium geminální 
diaminosloučeniny na primární amin a enamin (rov. 8).  

Posledním krokem je hydrogenace enaminu na pří-
slušný terciární amin. Sivasankar a Prins70 zjistili, že při 
disproporcionaci  smíšeného  sekundárního  aminu,  N-
methylhexylaminu, katalyzované Pd/-Al2O3 vznikají od 
počátku  reakce  stejnou  rychlostí  nejen  N,N-di-
hexylmethylamin a  methylamin,  ale  též  N,N-dimethyl-
hexylamin  a  hexylamin.  Na  rozdíl  od  N,N-dihexyl-
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methylaminu však tvorbu N,N-dimethylhexylaminu nelze 
vysvětlit  imino-enaminovým  mechanismem,  jelikož 
k N,N-dimethylhexylaminu nelze odvodit příslušný ena-
min  s  dvojnou  vazbou  na  straně  methylové  skupiny. 
Transfer methylových skupin autoři pozorovali i v případě 
disproporcionace dalších smíšených dialkyl- a trialkylami-
nů. Na základě toho autoři usuzují, že enaminy nejsou 
jedinými možnými meziprodukty při těchto reakcích.    

Podle  zde  předloženého  mechanistického  modelu 
hydrogenace nitrilů existuje povrchový komplex enamino-
vého typu i v případě enaminů s methylovými skupinami. 
Pro výše uvedený N,N-dimethylhexylamin je příslušným 
„povrchovým enaminem“, s dvojnou vazbou na straně 
methylové skupiny, N,N-hexylmethylaminomethylkarben. 
Celý  mechanismus  vzniku  N,N-dimethylhexylaminu  je 
znázorněn na obr. 9. Sivasankar a Prins ve své další stu-
dii71 navrhují jiné vysvětlení, podle autorů je hledaným 
meziproduktem iminiový kationt. Takový výklad se jeví 
méně pravděpodobným, jelikož předpokládá transfer pro-
tonu v hydrogenačně-dehydrogenačním procesu. 

Na závěr lze uvést, že předložený mechanistický kon-
cept si neklade za cíl detailně popsat fyzikálně-chemické 
děje a elementární pochody, ke kterým v procesu hydroge-
nace nitrilů na povrchu kovových katalyzátorů skutečně 
dochází. V současné době zatím nejsou k dispozici fyzikál-
ně-chemické studie, na jejichž základě by bylo možné 
intimní reakční mechanismus povrchových reakcí potvrdit 
přímým způsobem. V této práci je pouze představen zjed-
nodušený mechanistický model, který umožňuje kvalita-
tivně popsat rozdíly v chování různých katalyzátorů v hyd-
rogenaci nitrilů a racionalizovat některá další experimentální 
fakta. Model vychází z dosavadních poznatků o kinetice 
reakce, ze současných poznatků o adsorpci dusíkatých látek 
na kovy, a opírá se o dosavadní představy o mechanismu 
povrchově katalyzovaných hydrogenací nitrilů16,31,4042. 

 
Autor děkuje prof. J. Paškovi za mnoho podnětných 
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J. Krupka (Institute of Chemical Technology, De-
partment of Organic Technology, Prague, Czech Repub-
lic): Mechanism of The Heterogenously Catalyzed Hy-
drogenation of Nitriles  

 
Review article. Mechanistic aspects of the heteroge-

neously catalyzed hydrogenation of nitriles are discussed 
in detail. This paper suggests, considering current know-
ledge, a complete mechanistic model of the heterogene-
ously catalyzed hydrogenation of nitriles, including the 
formation of corresponding primary, secondary, and terti-
ary amines.  The model is based on those mechanistic pro-
posals presented in literature, according to which the reac-
tion can proceed in two different limit paths: a) through 
surface nitrenes and other partially hydrogenated interme-
diates bound to the metal surface via the nitrogen atom, or, 
b) through surface amino-carbenes and other partially hy-
drogenated intermediates bound to the metal surface via 
the -carbon atom in respect to the nitrogen one. The first 
path, so called „the M-C route“, is considered a selective 
path to the primary amines formation, as the -carbon 
centre of the surface nitrene is saturated and therefore it is 
inactive for condensation reactions leading to the forma-
tion of secondary and tertiary amines. It is generally 
known, that the composition of the nitrile hydrogenation 
product is primarily affected by the type of metal used in 
the catalyst. Whilst Co and Ni are very selective to the 
primary amines, Pt and Pd prefer the formation of secon-
dary and tertiary amines. In the proposed mechanistic 
model these significant differences in selectivity are ra-
tionalized by the assumption that, under reaction condi-
tions relevant for the nitrile hydrogenation (< 150 °C, ele-
vated hydrogen pressure), Ni and Co favour the formation 
of reaction intermediates bound to the metal surface via 
the nitrogen atom, while Pd and Pt favour the formation of 
intermediates bound to the surface via the -carbon atom. 
This is supported by results of some surface studies in 
literature. According to the proposed model, a secondary 
imine exists on the catalyst surface in the form of N-
alkylamino-carbene and an enamine-like surface species 
corresponds to N,N-dialkylamino-carbene. The presented 
mechanistic model also enables to rationalize some other, 
so far insufficiently explained, experimental data from 
literature, such as, for example, the transfer of methyl 
groups between amines during disproportionation of 
mixed dialkylamines.  
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Úvod 

 
Chemické inženýrství jako samostatná disciplina 

vzniklo z nutnosti zvětšování měřítka (scale-up) chemic-
kých aparátů a výrobních procesů. K tomu bylo zapotřebí 
pochopit nejen přenosové jevy, tedy poznat podstatu sdíle-
ní hmoty, tepla a hybnosti v homogenních i heterogenních 
systémech, ale zvláště pak jejich interakci s probíhající 
chemickou reakcí, doprovázenou ve většině případů změ-
nou entalpie. Ne vždy bylo k dispozici dostatek fyzikálně 
chemických dat o daném systému a tedy bylo nezbytné, 
kvůli bezpečnému provozu zařízení a celého výrobního 
procesu budovat čtvrtprovozní a poloprovozní aparatury 
pro úspěšné převedení laboratorních poznatků do průmys-
lového měřítka. Je samozřejmě evidentní, že např. zvětše-
ním charakteristického rozměru baňky či vsádkového apa-
rátu bez vnitřních vestaveb o jeden řád se zvětší jeho ob-
jem o 3 řády, zatímco jeho teplosměnná plocha se zvětší 
jen o 2 řády. Uvážíme-li, poměr teplosměnného povrchu 
100 ml baňky k jejímu objemu za jednotkový, pak u pro-
míchávaného reaktoru (kotle) objemu 1 m3 dosahuje uve-
dený poměr hodnoty pouze 0,06. Je tedy jasné, že 
v případě rychlé reakce a silně exotermního procesu může 
dojít ve větším reaktoru ke značnému přehřátí reakční 
směsi, spojené se snížením selektivity reakce (tvorba ved-
lejších produktů při vyšší teplotě) a v některých případech 
až s havárií reaktoru s fatálními důsledky. 

V poslední době byly hledány způsoby, jak přesně 
stanovit kinetiku chemické přeměny za definovaných pod-
mínek, a hlavně, jak bezpečně provozovat chemický pro-
ces. Jednou z cest představuje postup zmenšování měřítka 
(scale-down), který současně předpokládá přeměnu vsád-
kového procesu na kontinuální režim. Je evidentní, že říze-
ní kontinuálního procesu v ustáleném stavu je jednodušší 
a současně zajišťuje časově konstantní, přesně definova-
nou kvalitu produktu. Výhodné řešení takového uspořádá-
ní představují mikrotechnologie, mikroreaktory a další 
aparáty malých rozměrů, provozované v průtočném, konti-
nuálním režimu s intenzivním přenosem hmoty, tepla 
a hybnosti. Předností je evidentně velmi vysoký poměr 
povrchu individuálního kanálku k jeho objemu, který do-
sahuje až 200krát větší hodnoty než má např. baňka obje-
mu 100 ml.     

 
 

Vývoj procesu  
 
V případě rychle probíhající reakce, která je navíc 

silně tepelně zabarvena, není možné v nedokonale promí-
chávané baňce, či reaktorovém kotli dosáhnout homogen-
ního teplotního pole. V důsledku toho se reakční směs 
přeměňuje v různých místech různě rychle, reakční pro-
dukty mohou reagovat s výchozí surovinou a dá se 
v případě existence následných reakcí očekávat nižší se-
lektivita procesu, která značně komplikuje vyvíjenou tech-
nologii (nároky na čištění/separaci produktu, recyklace 
nezreagovaných komponent, problémy s odpady, atd.).  

V poslední době se vývoj chemických procesů sou-
střeďuje na výrobu chemikálií s vysokou přidanou hodno-
tou za současného zvýšení jejich čistoty. Tento trend před-
stavuje velkou výzvu pro chemické inženýry, přičemž 
mikroaparáty představují slibné řešení, jak tomuto trendu 
vyhovět. Tomu odpovídá velká pozornost věnovaná 
v současnosti tomuto tématu na řadě významných praco-
višť, viz např.17. 

Mikroreaktorové technologie jsou založeny na apará-
tech, jejichž typická šířka či výška  je menší než 1 mm 
a délka dosahuje od několika centimetrů do rozměru cca 
1 m. Chemické reakce se tak kontinuálně odehrávají 
v těchto malých mikrostrukturách, reaktory takových roz-
měrů, kombinovaných paralelně ve velkém počtu 
(numbering-up) mohou produkovat až tisíc kilogramů za 
hodinu, takže se hodí rovněž pro komerční výrobu chemic-
kých specialit ve velkém měřítku. Eliminace gradientů 
koncentrace a teploty v reakčním prostoru usnadňuje přes-
né stanovení kinetiky reakce. Je příznačné, že firma Sig-
ma-Aldrich přišla na trh s atraktivní novinkou – sadou 
mikroreaktoru s čerpadly a příslušnými tlakovými čidly 
pro laboratorní syntézu a výzkum kinetiky náročných reak-
cí6. Je ovšem evidentní, že „bezhlavé“ použití mikroreak-
torové techniky bez termodynamického rozboru a kinetic-
kého posouzení dané reakce nemusí být vždy výhodné.  

  
  

Intenzifikace procesů a jejich  bezpečné řízení  
 
Intenzifikace procesů, založená na mikroaparátech, 

představuje nový koncept v oboru chemického inženýrství. 
Co je ale podstatné, je to, že mikro-aparáty se hodí zvláště 
pro vysoce hořlavé, explosivní či toxické reaktanty, lze 
v nich provozovat problémové reakce (oxidace, nitrace, 
fluorace, syntézy s organokovovými činidly, epoxidace, 
cyklizační reakce, adice azidů či diazo-reagentů, Grignar-
dovy reakce, syntézy iontových kapalin, apod.) za netra-
dičních podmínek, např. bez rozpouštědla, s vyloučením 
vlivu přenosových jevů na průběh procesu.  

Zmenšení rozměru zařízení o několik řádů má vedle 
ekonomických výhod také výhodu v podstatném zvýšení 

MIKROREAKTORY A VÝVOJ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ  
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vnitřní bezpečnosti procesu, neboť se sníží riziko expozice 
toxickými či nebezpečnými látkami při případném selhání/
havárii procesu. Hlavním cílem je snížení investičních 
a energetických nákladů spolu s podstatnou redukcí roz-
měru chemické jednotky, což má rovněž významný dopad 
na ochranu životního prostředí. Přitom lze snadno využít 
výhod kontinualizace procesu v porovnání s tradičním 
vsádkovým uspořádáním, neboť mikroreaktorové techno-
logie jsou typické značnými rychlostmi promíchání reakč-
ní směsi a sdílení tepla. Jsou také flexibilní, což je velká 
výhoda v případě multi-produktových výrob. Významné 
aktivity v tomto směru vyvíjí v současné době např. Centre 
for Process Innovation UK 9. 

 
 

Mikroreaktory pro syntézu chemických  
specialit 

 
Technologie mikroreaktorů byla nedávno představena 

jako slibná varianta také pro kontinuální výrobu farmaceu-
tických produktů v komerčním měřítku3. Přestože mikrore-
aktorové technologie mají mnoho předností ve srovnání se 
vsádkovými operacemi, bude nutné změnit myšlení 
a zvyklosti producentů, aby byly všeobecně akceptovány. 
Americký úřad pro kontrolu léčiv FDA (cit.10), který je 
příkladnou autoritou pro většinu národních úřadů, např. 
v Evropě i u nás (Státní úřad pro kontrolu léčiv), vyjádřil 
před několika lety podporu inovacím a zvyšování efektivi-
ty  farmaceutického vývoje, výroby a řízení kvality výrob-
ků cestou „návrhu a vývoje procesů, které umožní trvale 
zajistit předem definovanou kvalitu na konci farmaceutic-
kého procesu“. Výrobcům léčiv bylo doporučeno: 
 snížit dobu produkčního cyklu s použitím nepřetržité-

ho měření a kontroly výroby, 
 potlačit produkci zmetků a/nebo nutnost přepracování 

produktů, 
 posílit využití automatizace výroby pro zlepšení její 

bezpečnosti a snížení možných chyb operátora, 
 snížit spotřební normy materiálu a energie a posílit 

nárůst výrobní kapacity, 
 zajistit kontinualizaci procesu pro zvýšení efektivity 

s použitím zařízení malého měřítka, 
 usnadnit variabilitu výrobní linky,  
 potlačit nejistotu při zvětšování měřítka. 

Dobrým příkladem průmyslové aplikace mikroreakto-
rové techniky je selektivní nitrace farmaceutického mezi-
produktu (za podmínek GMP – správné výrobní praxe) 
čistou kyselinou dusičnou s navazující neutralizací a zpra-
cováním konečného produktu, vyvinuté společným úsilím 
firem DSM a Corning (producent mikroreaktorové techni-
ky)3,8. Na zařízení se zpracovávají várky v objemu 25 tun, 
přičemž je dosahováno vysoké chemické selektivity, mini-
mum odpadů při krátké době zdržení reakční směsi 
v zařízení. 

 
 

Integrovaný EU projekt IMPULSE  
 
V letech 20052009 se týmy z Ústavu chemických 

procesů AV ČR, v.v.i. a VŠCHT Praha účastnili integrova-
ného evropského projektu, který byl „vlajkovou lodí“ ev-
ropského výzkumu a vývoje v oblasti nových chemických 
procesů, řešeného v rámci 7. Rámcového programu výzku-
mu EU (cit.6,7). Projekt „IMPULSE – Integrated Multisca-
le Process Units with Locally Structured Elements“ se 
věnoval výzkumu mikrotechnologie jako vhodného nástro-
je pro příští inovace v chemickém průmyslu zejména se 
zaměřením na bezpečnější a čistší výrobní procesy. Vý-
znam této evropské iniciativy podtrhuje skutečnost, že 
chemický průmysl Evropy nabízí 2 miliony bezprostřed-
ních pracovních příležitostí a zajišťuje 25 % celosvětové 
produkce chemických výrobků. 

Evropské konsorcium řešitelů projektu bylo sestaveno 
jednak z vedoucích výzkumných a univerzitních center 
Evropy v oblasti chemického inženýrství, mikrotechnolo-
gií a inovace procesů (Nancy, Toulouse, Lyon, Paříž, 
Manchester, Aachen, Mainz, Karlsruhe, Apeldoorn, Tarra-
gona, Varšava a Praha), servisních společností Britest 
(UK), Dechema (D) a Arttic (F) a dále se ho účastnili čtyři 
průmyslové koncerny, které projekt spolufinancovaly: 
 GlaxoSmithKline  druhý největší producent farma-

ceutik na světě, 
 Degussa  největší výrobce chemických specialit na 

světě, 
 Procter & Gamble  vedoucí dodavatel produktů spo-

třební chemie, 
 Siemens  vedoucí firma v oblasti automatických 

systémů řízení procesů. 
Výsledkem intenzivní spolupráce několika meziná-

rodních pracovišť (VŠCHT Praha, ÚCHP AV ČR, CNRS 
Nancy Francie, IMM Německo) je zcela nový elektroche-
mický mikroreaktor, navržený pro elektrochemickou 
methoxylaci 4-methylanisolu, který umožňuje dosažení 
vysoké konverze a selektivity při jednom průchodu reakční 
směsi reaktorem. Tím se odstraní nutnost recyklu nezrea-
govaných reakčních složek v současném výrobním postu-
pu při výrazném snížení nákladů na čištění a separaci vý-
sledných produktů. Nově navržený štěrbinový elektroche-
mický reaktor s úzkou štěrbinou (0,1 mm) spolu se seg-
mentovanou elektrodou kombinuje využití bipolárních 
elektrod a paralelního uspořádání štěrbin. Tento způsob 
umožňuje jednoduché, ale účinné zvýšení výrobní kapacity 
mikroreaktorů (scale-up), které je v případě komplexních 
procesů prováděných v tradičních reaktorech poměrně 
náročné.  

Tým ÚCHP AV ČR byl dále také zapojen v dílčím 
demonstračním projektu zaměřeném na aplikaci mikrore-
aktorů pro výrobu meziproduktů pro mycí prostředky 
a aviváže. Cílem bylo aplikovat laboratorní výsledky do 
poloprovozní praxe s využitím paralelizace statických 
mikromísičů použitých pro výrobu nenewtonských kapalin 
s komplexní vnitřní strukturou. 
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Poloprovozní výsledky ukázaly, že navržený postup 
je vhodný pro zvětšování výrobní kapacity mikroreaktorů 
a přináší řadu dalších výhod. Jedná se především o dlouho-
dobé udržení identických procesních podmínek a tím 
o zaručení konstantních vlastností výsledných produktů. 
Další výhodou je kompaktnější velikost zařízení a také 
kratší doba potřebná na spuštění a odstavení zařízení, které 
snižují výrobní náklady. S jistotou lze říci, že mikrotech-
nologie jsou slibnou cestou k vytvoření nových, bezpeč-
nějších a čistších výrobních procesů.  Více informací 
o projektu a výsledcích lze získat na web portálu projektu 
IMPULSE7. 

 
 

Závěr 
 
Trendem poslední doby se tedy stávají mikroreaktoro-

vé technologie, které představují překonávání paradigmatu 
o tom, že pro laboratorní experimenty se hodí hlavně vsád-
kové reaktory a další aparáty. Významnou roli ve vývoji 
a výrobě mikroelementů v evropském teritoriu představují 
Institut fuer Mikrotechnik Mainz, Forschungs Zentrum 
Karlsruhe a koncern Siemens. Velkou výzvou pro chemic-
ké inženýrství a chemickou technologii je v dané chvíli 
hledání způsobů, jak integrovat nově navrhované mikroe-
lementy s mimořádnými parametry do stávajících chemic-
kých, či biochemických výrob. K tomu účelu bude samo-
zřejmě nezbytné využít interdisciplinární výměnu zkuše-
ností a kooperaci se synergetickým efektem na ekonomic-
ký profit syntézy či výroby. Přitom se očekává, že aplikace 
mikroreaktorové techniky usnadní a urychlí přenos vý-
zkumných výsledků do výrobního měřítka.  

Mikroreaktorové technologie lze aplikovat nejen na 
reakce, probíhající v homogenní kapalné fázi. Pro reakce 
mezi plynnou a kapalnou komponentou lze volbou pracov-
ního tlaku potlačit komplikovaný dvoufázový tok mobil-
ních fází úzkým kanálem mikroreaktoru. Podobně, zvýše-
ním tlaku v reaktoru lze snadno nastavit objemový průtok 
obou fází, pokud je jedním z produktů reakce plynná kom-
ponenta. V této souvislosti je zajímavé, že firma Applikon 
Biotechnology vyvíjí dokonce mikro-bioreaktory pro ae-
robní fermentace3.  

Otevřenou otázkou však zůstává, zda je současný 
chemický průmysl připraven přijmout popisované kon-
cepční změny. Na uvedenou otázku se snaží odpovědět 
konsorcium řešitelů projektu „F3 Factory, (Flexible, Fast 
and Future Factory)“, v rámci 7. Rámcového programu 
EU. Projekt, jehož řešení bylo zahájeno v polovině roku 
2009, koordinuje firma Bayer Technology Services GmbH 
(Leverkusen, Německo) a mezi 25 týmy z 9 zemí EU (B, 
CZ, DK, F, D, NL, PL, S, UK) z průmyslu (15) 
i z akademických pracovišť (10) je také ÚCHP AV ČR. 

 

Text článku vznikl při formulaci části „Nové typy 
reakcí a procesů” Strategické výzkumné agendy Česke 
technologické platformy pro udržitelnou chemii – 
SusChem, (projekt OPPI), ustavené při Svazu chemického 
průmyslu ČR. 
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Desátá soutěž o cenu Sigma-Aldrich  
má své vítěze 

 
Desátý ročník soutěže mladých vědců o cenu Sigma-

Aldrich byl zahájen ředitelkou firmy Ing. Danielou Dorne-
rovou s tím, že byl vzdán kredit doc. Ing. Martinu Fuskovi, 
CSc. za to, že jako jeden z manažerů firmy před 10 lety 
akci vymyslel a spustil. Původně jako akci českou, která 
byla před čtyřmi roky rozšířena rozhodnutím paní ředitel-
ky na československou. Odborná komise měla těžký úkol 
vybrat ze 130 přihlášených příspěvků 60 nejlepších, které 
pak na třídenní konferenci (25. – 28. května 2010) soutěži-
ly o ceny a granty.  

Jako autor nejlepšího posteru byl komisí vybrán Jan 
Švec  PřF MU Brno; pěti nominovanými finalisty v obo-
ru biochemie/biologie byli: Kateřina Cetkovská  LF MU 
Brno, Zdeněk Franta  Parazitologický ústav BC AV ČR 
Č. Budějovice, Eva Chovancová  PřF MU Brno, Jitka 
Malčíková  FN+LF MU Brno, Lucie Piterková  LF UP 
Olomouc; pěti nominovanými finalisty v oboru organická 
chemie byli: Filip Hessler  PřF UK Praha, Petr Jansa  
ÚOCHB AV ČR Praha, Michal Řezanka  PřF UK Praha, 
Jiří Tauchman  PřF UK Praha, Jan Veselý  PřF UK Praha. 

Absolutními  vítězi  pro  rok  2010  se  pak  stali 
(odměněni granty v hodnotě 50 000 Kč) Lucie Piterková  
LF UP Olomouc za práci:  NEGATIVNÍ VLIV RETRO-
TRANSPOSONU LINE-1 NA LIDSKÝ GENOM: NOVÁ 

MOLEKULÁRNÍ  PŘÍČINA VZNIKU  -TALASÉMIE 
a  Petr  Jansa    ÚOCHB  AV  ČR  Praha  za  práci: 
„MAGICKÉ“ PYRIMIDINY MIMIKUJÍCÍ PURINOVÁ 
ANALOGA S BIOLOGICKOU AKTIVITOU. 

Všechna vybraná sdělení byla publikována v letošním 
čísle 5 Chemických listů, jak je tradicí již od samého po-
čátku. 

Pavel Drašar 

Ze života chemických společností 

Odborná setkání 

Sympozium k 60. narozeninám  
Františka Turečka 

 
Ve středu 24. 3. 2010 proběhlo v krčském areálu Aka-

demie věd sympozium o české hmotnostní spektrometrii 
u příležitosti šedesátých narozenin významného českého 
hmotnostního spektrometristy Františka Turečka. Absol-
vent chemie PřF UK v Praze je dnes profesorem na Uni-
versity of Washington v Seattlu a patří k nejlepším žijícím 
chemikům českého původu. Společnými organizátory byly 
Laboratoř charakterizace molekulární struktury Mikrobio-
logického ústavu v.v.i. (ms.biomed.cas.cz), a Spektroskopic-
ká společnost Jana Marka Marci (www.spektroskopie.cz) za 
sponzorské podpory firem Bruker a Thermo Fisher Scienti-
fic. Po úvodní gratulaci Václava Hořejšího a strhující před-
nášce  oslavence  následoval  vlastní  program sympozia. 
Odborným přednáškám předcházela vzpomínková část. Té 
se ujali Zdeněk Herman (Hmotnostní spektrometrie na 
Heyrovského ústavu), Vladimír Havlíček (Spektrometrie 
na území biologů…malé ohlédnutí) a Michal Holčapek 

(Hmotnostní spektrometrie v Pardubicích a v ČR – histo-
rie, současnost a světlé zítřky). Před odpolední přestávkou 
bylo Františku Turečkovi předáno významné ocenění  
Medaile Jana Marka Marci z Kronlandu, kterou Spektro-
skopická společnost uděluje za významný celoživotní pří-
nos v oboru spektrálních metod. Nositelem medaile, kterou 
mimo jiné obdrželo i  několik nositelů  Nobelovy ceny 
(Kroto, Curl, Zewail, Hansch, Herzberg), se v roce 1984 
stal  i  Vladimír  Hanuš,  školitel  Františka  Turečka  na 
ÚFCHJH. Předání medaile provedli zástupci společnosti 
Štěpán Urban a Michal Holčapek. V odborné části bylo 
předneseno pět příspěvků a prezentující (Jana Roithová, 
Petr Novák, Miroslav Polášek, Michael Volný a Karel 
Lemr) ukázali, že moderní hmotnostní spektrometrie má 
v naší  zemi kvalitní  zastoupení.  Mezi  zhruba šedesáti 
účastníky z celé České republiky bylo velké procento stu-
dentů a mladých spektrometristů, ale nechyběli ani pamět-
níci  z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského 
(Rudolf Zahradník, Zdeněk Dolejšek a Zdeněk Herman). 
V průběhu sympozia také došlo k ohlášení plánovaného 
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vzniku Hanušovy-Sedmerovy ceny, pojmenované po za-
kladateli české hmotnostní spektrometrie Vladimíru Hanu-
šovi a vůdčí osobnosti domácí nukleární magnetické rezo-
nance Petru Sedmerovi, kteří nás bohužel oba nedávno 
opustili. Tato cena se bude od příštího roku udílet za nej-
lepší  publikovanou  českou  práci  (to  znamená 
s korespondujícím pracovištěm v České republice),  ve 
které budou spektrální metody použity k vyřešení moleku-
lární struktury. František Tureček ochotně slíbil stát se 
prvním předsedou hodnotící komise. 

Michal Holčapek 
Michael Volný 

 
 
Frontiers  
of Chemistry 

 
V Paříži se v the 

Maison  de  la  Chimie 
21. května 2010 konalo 
jednodenní  symposium 
k připomenutí 10. výročí 
založení časopisů Chem-
BioChem  a  Chem-
PhysChem, evropských časopisů pro chemickou biologii 
a fyzikální chemii/chemickou fyziku vydávaných konsor-
ciem ChemPubSoc Europe (jehož je ČSCH zakládajícím 
členem). Deset noblesních řečníků, včetně čtyř laureátů 
Nobelovy ceny (Gerhard Ertl, Fritz-Haber-Institut, Berlin; 
Jean-Marie Lehn, Collège de France U Strasbourg; Roger 
Y. Tsien, UCSD, La Jolla; Ada Yonath, Weizmann Institu-
te, Rehovot; Luisa de Cola, U Münster; Alan R. Fersht, 
U Cambridge; Marc Fontecave, Collège de France; Micha-
el Grätzel, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne; 
Michel  Orrit,  U  Leiden;  Nicolas  Winssinger, 
U Strasbourg) prezentovalo současnou hranici  pokroku 

v chemii ve strhujícím tempu a za užaslé pozornosti 700 
účastníků v sále a několika tisíc on-line na Internetu po 
celé zeměkouli. 

Vydavatelské konsorcium ChemPubSoc Europe se 
sešlo na své výroční schůzi den před tím a m.j. přijalo za 
nové členy konsorcia chemické společnosti ze Slovenska 
a  Švýcarska.  Jako  každoročně  konsorcium  hodnotilo, 
vedle jiného, i autorskou aktivitu z jednotlivých členských 
zemí (která přináší členským organizacím podíl ze zisku 
na vydávaných časopisech). Dlužno poznamenat, že autor-
ský podíl z ČR je plně srovnatelný s autorským podílem 
menších evropských zemí a že se tudíž naši chemici nema-
jí za co stydět. 

Pavel Drašar 
 
 
Velký úspěch našich  
mladých vědeckých nadějí 
 

Ve  švédském  Goteborgu 
právě skončil 8. ročník soutěže EUSO (European Union 
Science Olympiad, 11.17.4. 2010), které se za každou 
zemi účastní nejvýše dva tříčlenné týmy složené ze sedm-
náctiletých a mladších fyziků, chemiků a biologů. Jedná se 
o soutěž založenou v roce 2002 Michaelem Cotterem z 
Irska na podporu vzdělávání v přírodních vědách s cílem 
oslovit co nejvíc mladých vědeckých nadějí, podpořit je-
jich odborný růst a vytvořit platformu pro jejich setkávání 
spojených se srovnáním znalostí a praktických dovedností. 
V letošním roce se soutěže zúčastnilo 21 zemí, které vysla-
ly celkem rekordní počet 42 týmů. Česká republika se 
zúčastnila soutěže počtvrté. V prvním roce své účasti zís-
kala dvě bronzové medaile, ve druhém roce dvě stříbrné, 
vloni se české výpravě podařilo dosáhnout mimořádného 
úspěchu – celkového absolutního vítězství (a tedy samo-
zřejmě zlaté medaile) a další stříbrné medaile. V letošním 
roce se podařilo loňský fantastický úspěch obhájit – což se 
zatím žádnému týmu v krátké historii EUSO nepodařilo. 
Mimořádné je na letošním úspěchu to, že absolutního ví-
tězství  dosáhl  tým  ve  zcela  odlišném  složení  než 
v loňském roce – Česká republika se tak v posledních 
dvou letech může pochlubit šesti mimořádnými vědeckými 
nadějemi, které se mohou pyšnit absolutním vítězstvím 
v této prestižní evropské soutěži. 

Většina zúčastněných zemí vysílá na EUSO studenty 
nejvyššího možného věku, v České republice probíhá vý-
běr účastníků na základě úspěšnosti v předmětových olym-
piádách (fyzikální, chemické a biologické). Během pří-
pravného a výběrového kursu, který se uskutečnil měsíc 
před soutěží na půdě Přírodovědecké fakulty Univerzity 
Karlovy v Praze, nejlepších výsledků dosáhli a byli nomi-
nováni: Stanislav Fořt, Ondřej Hák a Lenka Čurnová (tým 
A,  stříbrná  medaile),  Eva  Vojáčková,  Lubomír  Grund 
a František Petrouš (tým B – absolutní vítězství, zlatá me-
daile). Vybraní studenti se poté zúčastnili ještě jednoden-
ního fyzikálního soustředění na Katedře fyziky Pedagogic-
ké fakulty Univerzity Hradec Králové. 

Foto:  Galerie  pamětníků  ÚFCHJH.  Zleva:  Zdeněk  Herman, 
František Tureček, Rudolf Zahradník a Zdeněk Dolejšek 
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Jako  vedoucí  týmu  České  republiky,  překladatelé 
soutěžních úloh a členové mezinárodní jury se soutěže 
zúčastnili doc. RNDr. Jan Černý, PhD. (UK v Praze, Příro-
dovědecká fakulta),  RNDr. Jan Kříž,  PhD. (Univerzita 
Hradec Králové, Pedagogická fakulta), prof. Ing. Karel 
Ventura, CSc. (Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-
technologická) a Ing. Jan Ševcová (NIDM MŠMT). Náplní 
letošního ročníku soutěže EUSO byly dvě komplexní úlo-
hy zaměřené na témata související se Švédskem jako hosti-
telskou zemí. Švédsko je přímořská země oplývající množ-
stvím sladké vody ve všech skupenstvích a čistotě – to 
však není typické pro všechna místa na naší planetě o to 
méně pro různé vesmírné objekty. První komplexní téma 
tematizované v širokém slova smyslu vodou se ukázalo 
být poměrně náročné, studenti měřili povrchové napětí, 
viskozitu  vody,  experimentálně  stanovovali  rosný  bod 
a relativní vlhkost vzduchu. V chemické analýze stanovo-
vali obsah vápenatých a hořečnatých iontů ve vodě chela-
tometrickou titrací. Druhá úloha byla inspirována světo-
vým  úspěchem  detektivního  románové  trilogie 
„Milénium“ Stiega Larssona. V úloze, kterou řešili studen-
ti, se inspektorka Karin Larssonová snaží různými forenz-
ními přístupy odhalit vraha oběti otrávené modrou skalicí. 
Studenti si zde sami zahráli na forenzní experty a dle růz-
ných typů stop měli za úkol identifikovat nejpravděpodob-
nějšího vraha. Použili k tomu pylovou mikroskopickou 
analýzu, stanovení doby smrti na základě chladnutí mrtvé-
ho těla, důležité pro vyloučení některých podezřelých bylo 
stanovit obsah měďnatých iontů v krvi oběti jodometric-
kou titrací. Přestože naši studenti podobné úlohy nikdy 
předtím neřešili, prokázali výborné improvizační schop-
nosti, experimentální zručnost a hlavně (a to zřejmě roz-
hodlo o jejich mimořádném umístění) excelentní analýzu 
získaných  dat,  včetně  vynesení  do  ukázkových  grafů 
a následné exaktní matematické analýzy. 

Tým A:  
Stanislav Fořt (Gymnázium P.de Coubertena, Tábor) 
Ondřej Hák (Gymnázium a SOŠ Hořice v Podkrkonoší) 
Lenka Čurnová (Gymnázium Jírovcova, České Budějovice) 
 
Tým B:  
Lubomír Grund (Gymnázium Zábřeh) 
Franišek Petrouš (Gymnázium Jírovcova, České Budějovice) 
Eva Vojáčková (Městské víceleté gymnázium Klobouky 
u Brna) 

 
Z pohledu podílu regionů a jednotlivých škol je na 

letošním úspěchu mimořádná dvojnásobná účast studentů 
z Gymnázia Jírovcova (Lenka Čurnová a František Pe-
trouš), což prokazuje velice vysokou kvalitu této školy, 
dlouhodobě  úspěšně  rozvíjející  přírodovědné  talenty 
a pravidelně dosahující skvělých výsledků na mezinárodní 
úrovni. 

Vzhledem k mimořádnému úspěchu v loňském roce 
a aktuálnímu předsednictví EU Českou republikou jsme 
byli v roce 2009 požádáni předsedou a zakladatelem soutě-
že Michaelem Cotterem o pořádání EUSO v roce 2011. 
Tuto nabídku jsme přijali jako výzvu uspořádat v České 
republice unikátní akci podporující přírodovědné vzdělání, 
kritické myšlení a obecně povědomí o důležitosti vědy pro 
rozvoj společnosti. V loňském a letošním roce se nám 
podařilo získat pro uskutečnění této akce formální záštitu 
MŠMT a důležitou podporu ze strany tří zúčastněných 
univerzit (UK v Praze, UHK v Hradci Králové a UPa 
v Pardubicích) a Královéhradeckého a Pardubického kraje. 
Teď je před námi to nejdůležitější – připravit kvalitní úlo-
hy, celou akci zorganizovat a zajistit její financování. Snad 
bude letošní obhájení absolutního vítězství v této soutěži 
dobrým argumentem pro všechny zúčastněné, že prostřed-
ky věnované do rozvoje mimořádných talentů jsou návrat-
nou investicí, která v dlouhodobém časovém horizontu 
zvýší konkurenceschopnost naší země i celého evropského 
regionu. Zde je totiž podpora přírodovědných a technic-
kých oborů obecně velice podhodnocena, hlavně ve srov-
nání s některými asijskými zeměmi (např. Čína, Singapur, 
Jižní Korea, Japonsko, Indie), kde se jedná o součást státní 
strategické podpory s dlouhodobou vizí. Při celosvětových 
soutěžích mladých přírodovědců výše vyjmenované země 
dokazují  svou  mimořádnou  úspěšností  vysoce  kvalitní 
práci při rozvoji talentované mládeže, což se zcela jistě 
odráží na kreditu přírodovědných a technických oborů 
v těchto zemích s přímým dopadem na technologický 
a vědecký pokrok. Soutěž EUSO je jedním z mála příkladů 
zvednout hozenou rukavici rozevírání nůžek ve strategické 
podpoře přírodovědných a technických oborů mezi Evro-
pou a některými hlavně jihoasijskými zeměmi, vzniklou 
zezdola aktivitou jednoho z nejlepších evropských expertů 
v didaktice přírodovědných předmětů  Michaela Cottera 
z Trinitty College, Dublin. Byli bychom rádi, aby se příští 
rok v České republice soutěži EUSO dostalo vřelého přije-
tí od všech subjektů nezbytných pro její úspěch – MŠMT 

Foto: Vítězný tým České republiky na mezinárodní soutěži mla-
dých vědců EUSO - zleva František Petrouš, Eva Vojáčková, 
Lubomír Grund  
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ČR, Rady pro výzkum, vývoj a inovace, Akademie Věd 
ČR, Univerzit a v neposlední řadě firem vyžadujících pro 
svou  celosvětovou  úspěšnost  mimořádně  přírodovědně 
a technicky vzdělané odborníky. Rádi bychom Českou 
republiku představili jako zemi, které na svých talentech 
záleží, která dosáhla v minulosti mimořádných vědeckých 

a technologických výsledků a která v současnosti hledí do 
budoucnosti  má vizi, jak se stát vzdělanostní ekonomi-
kou se všemi výhodami z ní vyplývající…  

 
Jan Černý, Jan Kříž, 

Karel Ventura, Jan Ševcová 

Anglické okénko, horké novinky z chemie 

Cooperative  Asymmetric  Brønsted Acid and 
Organocatalysis 

 
Chiral urea catalyst 3 controls the Povarov reaction of 

iminium ions, which form by protonation of imines 1 with 
triflic acid or ortho-nitrobenzenesulfonic acid, and enol 
ethers or enamides 2 to quinoline ring systems 4 in moder-
ate to high yields with excellent  enantiomeric excess. 
Jacobsen and coworkers found that the chiral urea catalyst 
3 forms a hydrogen bond network involving the protonated 
imine, the urea and sulfinamide unit of the catalyst and the 
sulfonate anion. This forces the imine into a defined transi-
tion state 5, which directs the attack of the nucleophile to 
the -face. [Science 327, 986 (2010)] 

 
 

Pyrrolidines by Asymmetric Catalytic  
Dieckmann Condensation 

 
Frost’s group succeeded for the first time to approach 

pyrrolidines 2 with asymmetric quaternary carbon atoms in 
a domino process consisting of rhodium-catalyzed conju-
gate addition of arylboronic acids to N-glycinyl acrylates 1 
and subsequent asymmetric Dieckmann condensation. The 
initial carborhodation leads to a chelated rhodium enolate, 

which cyclizes with high enantiomeric excess induced by 
the chiral difluorophos or synphos ligands 3 or 4. The ni-
trogen atom in the chain as an additional coordinating 
functionality proved to be essential for the succes of the 
domino  reactions.  [Angew.  Chem.  Int.  Ed.  49,  1825 
(2010)] 

 
Direct C-H Functionalization  
of Five-Membered Heterocycles 

 
The transition metal-catalyzed C-H insertion becomes 

more and more attractive, since the approach to appropri-
ately functionalized derivatives proceeds with much better 
time and step efficiency. Moreover, simple and cheap het-
erocyclic starting materials could be used. Up to now, 
however, such reactions were difficult to perform for phar-
maceutically interesting five-membered heterocycles, such 
as thiazoles, oxazoles or their benzo analogs 1. Hu’s and 
Huang’s groups reported independently solutions to this 
problem. The alkylation as well as the arylation of a broad 
repertoire of such heterocycles to 2-substituted derivatives 
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4 or 5 is possible in good yields and with good selectivity 
by use of bimetallic nickel-copper catalysts 2 or palla-
dium-copper catalysts 3. [J. Am. Chem. Soc. 132, 3674 
(2010); Angew. Chem. Int. Ed. 49, 3061 (2010)] 

 
 

Boron in Group Transfer Polymerisations 
 
Polymer syntheses, which give products with low 

polydispersity under mild conditions, are very interesting 
for applications in material science. Studer’s group devel-
oped now a controlled radical polymerization of vinyl 
ketones such as methyl vinyl ketone 1 on the basis of eas-
ily accessible catechol enol borates 3 as regulators. Key to 
success after initiation by V-70 2 is the transfer of the cate-
chol boryl unit from 3 to the oxgen atom of the adduct 
radical 4. This step competes well with uncontrolled po-
lymerization of the vinyl ketone. Subsequently, the con-
trolled transfer of the boryl unit from polymeric enol bo-
rates 5 to polymeric chain radicals such as 6 enables the 
widely uniform growth of the polymer chains and thus 
polymers with polydispersities as low as 1.27. [Angew. 
Chem. Int. Ed. 49, 3073 (2010)] 

 
Traceless C-C Coupling with N-Allyl  
Hydrazones 

 
The formation of C-C single bonds occurs normally 

by substitution or addition reactions. Thomson and co-
workers reported now a traceless thermal C-C single bond 
formation starting from carbonyl compounds and allylic 
hydrazines. Their condensation to the corresponding hy-
drazones 1 proceeds in high yields. Heating 1 in the pres-
ence of catalytic amounts of triflimide gives olefins 2 in 
good yields and (E)-selectivities through a diaza-Cope 

rearrangment with extrusion of nitrogen, carbon dioxide 
and isobutene. [Nature Chem. 2, 294 (2010)] 

 
Antitumor-Active Englerine A Twice  
by Gold Catalysis 

 
The  guaiane  sesquiterpene  Englerin  A 3  displays 

nanomolar antitumor activity against kidney tumor cell 
lines, but only very moderate activity against other cell 
types, what makes it an interesting target molecule. The 
Ma and Echavarren groups reported indepently similar 
first  total  syntheses of  Englerin  A.  Both use a  gold-
catalyzed  tandem  cyclization  process  of  appropriately 
functionalized 1,6-enynes 1 as a keystep to access the tri-
cyclic core structures 2. The total syntheses were finally 
completed in 18 steps and 7% overall yield (Echavarren) 

and 15 steps and 8% yield (Ma), respectively. Christmann 
published the total synthesis of the inactive enantiomer of 
3 in the end of 2009 using a different route. [Angew. 
Chem. Int. Ed. 49, 3513, 3517 (2010); Angew. Chem. Int. 
Ed. 49, 9105 (2009)] 

Ullrich Jahn 
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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   



Chem. Listy 104, 707746 (2010)                                                                                                                                             Bulletin 

732 

Profesoři jmenovaní s účinností od 1.5.2010 
 
Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc.    
pro obor chemie a analýza potravin 
na návrh Vědecké rady VŠCHT Praha  
 
Prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.  
pro obor biochemie 
na návrh Vědecké rady UP Olomouc 
 
Prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.    
pro obor biochemie 
na návrh Vědecké rady UK Praha  
 
Prof. MUDr. Marta Kalousová, Ph.D.   
pro obor chemie a biochemie 
na návrh Vědecké rady UK Praha  
 
Prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.  
pro obor ochrana životního prostředí 
na návrh Vědecké rady VŠB-TUO Ostrava  
 
Prof. Ing. Daniela Pavlíková, CSc.  
pro obor agrochemie a výživa rostlin 
na návrh Vědecké rady ČZU Praha  
 
Prof. Ing. Jana Seidlerová, CSc. 
pro obor chemická metalurgie 
na návrh Vědecké rady VŠB-TUO Ostrava  
 
Prof. RNDr. Eva Tesařová, CSc.  
pro obor analytická chemie 
na návrh Vědecké rady UK Praha 
 
 

Docenti jmenovaní od října 2009 do března 
2010 
 
Doc. PharmDr. Petr Babula, Ph.D. 
pro obor farmakognosie, VFU Brno 
 
Doc. Ing. Jan Budka, Ph.D. 
pro obor organická chemie, VŠCHT Praha 
 
Doc. Ing. Libor Čapek, Ph.D. 
pro obor fyzikální chemie, Univerzita Pardubice 
 
Doc. RNDr. Radovan Fiala, CSc. 
pro obor biomolekulární chemie, MU Brno 
 
Doc. Ing. Tomáš Herink, Ph.D. 
pro obor chemické a energetické zpracování paliv, 
VŠCHT Praha 
Doc. RNDr. Jiří Klimeš, CSc. 
pro obor farmaceutická chemie, VFU Brno 
 
Doc. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D. 
pro obor biochemie, Univerzita Palackého, Olomouc  
 
Doc. Ing. Jiří Kučerík, Ph.D. 
pro obor fyzikální chemie, VUT Brno 
 
Doc. Ing. Eva Nezbedová, CSc. 
pro obor makromolekulární chemie, VUT Brno 
 
Doc. Ing. Vladimír Setnička, PhD. 
pro obor analytická chemie, VŠCHT Praha 
 
Doc. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D.  
pro obor fyzikální chemie, VŠCHT Praha 
 
Doc. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D. 
pro obor ekologie, ČZU Praha 
 
Doc. Ing. Jiří Štětina, CSc. 
pro obor technologie potravin, VŠCHT Praha 
 
Doc. RNDr. Ludmila Zajoncová, Ph.D. 
pro obor biochemie, Univerzita Palackého, Olomouc 
 
 

Členská oznámení a služby 
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Jöns  Jacob  Berzelius   (20.8.1779 – 7.8.1848)  
chemik světového významu 
 
Věnováno památce prof. Ing. Dr. Miloslava Ferlese, DrSc. 
(7.2.1922 – 7.8.2009) 
 

V roce 2008 uplynulo 160 let od Berzeliova narození 
a v roce 2009 pak 230 let od jeho úmrtí. Českým rozhla-
sem Leonardo jsem byl požádán o příspěvek, který byl 
k příslušnému výročí odvysílán. Měl jsem v úmyslu odpo-
vídající článek uveřejnit v Chemických listech, ale stále 
jsem to odkládal. Když mi po úmrtí profesora Ferlese byla 
laskavostí  rodiny  věnována  řada  písemných  materiálů 
z pozůstalosti a když jsem se těmito materiály probíral, 
uvědomil jsem si, že úmrtní den profesora Ferlese je shod-
ný s úmrtním dnem J. J. Berzelia (7. srpen). Rozhodl jsem 
se proto materiály, doplněné poznámkami z pozůstalosti 
prof. Ferlese, publikovat jako vzpomínku na pana profeso-
ra, který léta pravidelně přispíval, v poslední době i se 
svojí  dcerou,  Ing.  Maškovou,  do  Chemických  listů 
(Bulletinu  ČSCH)  články  z  historie  chemie  („Střípky 
a klípky“). Požádal jsem dceru pana profesora o spolupráci 
a připravili jsme tento článek.  
  
Je Berzelius opravdu tak významný? 
 

Když  jsem připravoval  materiály  k  rozhlasovému 
pořadu, pátral jsem ve svém okolí, do jaké míry je osob-
nost J. J. Berzelia známa a zjistil jsem, že ani mezi chemi-
ky nepatří k nejznámějším. Přitom Berzelius je jedním ze 
zakladatelů moderní chemie. 

Prvním, na kom dnešní chemie staví, je Lavoisier, 
který svou oxidační teorií hoření vyvrátil flogistonovou 
teorii a tím vlastně ukončil prehistorii chemie – dobu al-
chymie, iatrochemie a nauky o všeprostupujícím flogisto-
nu. Druhý ze zakladatelů novodobé chemie je Dalton se 
svou atomovou teorií, ke které se ještě vrátíme. A za třetí 
zakladatelskou osobnost moderní chemie je možno pova-
žovat právě Berzelia. Jeho jméno není tak známo jako ta 
dvě předchozí nebo i některá další. Že však byl Berzelius 
opravdu významnou osobností, podpořím citátem z knihy 
dr. Matuly1: Boj o tajemství hmoty – cesta chemie. Publi-
kace je 70 let stará, ale je velmi pěkná a užitečná i dnes: 
Kapitola VII, Rozvoj atomové teorie: „Vystoupení Dalto-
novo zahajuje velmi plodné období v dějinách chemie, 
období, v němž byly vytvořeny základní práce, na kterých 
spočívá dnešní chemická věda. Vůdčí hvězdou období byl 
geniální Berzelius, k němuž se druží Davy, Gay-Lussac, 
Avogadro, později Faraday a Mitscherlich, mimo to řada 
badatelů, jejichž jména jsou sice méně zvučná, avšak zá-
sluhy o vědu nejsou o tolik menší.“ 
 

Proč tedy není Berzelius tolik znám? 
 

Zamýšlel jsem se nad tím a uvědomil jsem si, že vět-
šina významných chemiků je spojena s nějakým pojmem 
v chemii – zákonem, jednotkou, zařízením atd.: např. Gay-
Lussacův zákon stálých poměrů  objemových, Daltonův 
zákon stálých poměrů  slučovacích, Daltonova atomová 
teorie,  Avogadrovo  číslo,  Faradayův  náboj,  elektrické 
jednotky ampér a volt, galvanická elektřina, galvanoměr, 
Faradayova klícka, Bunsenův kahan atd., takže se tato 
jména dostala hluboko až do chemického podvědomí. Ne-
říkáme ale Berzeliovy chemické značky, Berzeliova vodní 
lázeň, Berzeliův pojem katalýzy, isomerie atd., ani žádný 
prvek nenese jeho jméno. A tak se Berzeliovo jméno do 
širšího povědomí nedostalo. Také jeho život nebyl tak 
rušný jako např. život Lavoisierův, který skončil pod gilo-
tinou za Francouzské revoluce a stal se i románovou posta-
vou. Berzelius žil usedlým životem, i když jako schopný 
organizátor byl v čele mnoha aktivit a dosáhl významného 
postavení. Možná, že přispělo také to, že si ke konci života 
svým konzervatismem a lpěním na některých překonaných 
teoriích znepřátelil řadu chemiků. 
 
Jaký byl Berzeliův život? 
 

Berzelius se narodil r. 1779 na jihovýchodě Švédska, 
studoval na univerzitě v Uppsale medicínu, ale od mládí 
tíhl k chemii. Po kratším působení jako asistent a profesor 
medicíny a farmacie na stockholmském „Colegiu medicu“ 
se stal na nově zřízeném lékařském ústavu „Karolinska 
institut“  ve Stockholmu v r.  1810 profesorem chemie 
a působil zde až do své smrti v r. 1848. Byl dobrým orga-
nizátorem, stal se stálým tajemníkem švédské královské 
akademie věd, za zásluhy byl povýšen do šlechtického 
stavu. Na jeho paměť švédská akademie věd uděluje Ber-
zeliovu medaili.  

Berzelius jako vysokoškolský profesor vydal (1818) 
výbornou učebnici chemie (Lörbok i Kemien), která se 
dočkala do jeho smrti pěti vydání a byla přeložena do 
němčiny (Lehrbuch der Chemie). Po 27 let vydával roční 
zprávy „Berichte über die Fortschritte in der Physik und 
Chemie“, které byly v podstatě předchůdcem dnešních 
Chemical Abstracts. Jako dobrý učitel vychoval řadu dal-
ších chemiků  zvučných jmen. Berzelius byl však také 
zručný a pečlivý experimentátor. 

Ke konci života, když byl sužován těžkou dnou a byl 
téměř nepohyblivý, se stal značně konzervativním a neu-
stoupil od některých již překonaných teorií, především od 
své dualistické teorie sloučenin a od přesvědčení o existen-
ci životní síly („vis vitalis“) nutné ke vzniku organických 
sloučenin. 

Berzelius zemřel v roce 1848 ve věku 69 let. 
 

Střípky a klípky o světových chemicích 
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Co byl tedy největší Berzeliův přínos pro chemii? 
 
1. Relativní atomové hmotnosti 

Berzelius brzy pochopil význam a dosah Daltonovy 
atomové teorie a stejně jako Dalton se dal do stanovování 
atomových  vah  (relativních  atomových  hmotností).  Za 
základ však nevzal vodík, jako Dalton, ale kyslík, který 
tvoří mnohem více sloučenin (oxidů). Jak Berzelius říkal, 
„kyslík je střed, kolem kterého se točí celá chemie“. Poda-
řilo se mu postupně  určit  relativní atomové hmotnosti 
všech známých prvků (r. 1814 – 42 prvků, r. 1829 – 53 
prvků). To vyžadovalo ohromné množství analýz, přičemž 
řadu postupů sám vymyslel nebo zdokonalil a je považo-
ván za „otce gravimetrie“. Berzelius byl první, kdo byl 
schopen vážit s přesností na 0,1 mg, což je přesnost dnes 
užívaná  při  práci  na  digitálních  analytických  vahách. 
I většinu čistých chemikálií si musel sám připravit.  

Problémem  při  stanovování  atomových  hmotností 
byla nejasnost v počtu atomů ve sloučeninách. Tak např. 
původní představa o složení oxidu železa byla FeO3 místo 
Fe2O3, takže jeho relativní atomová hmotnost vycházela 
dvojnásobná. Podobná situace byla u řady dalších prvků, 
např. NaO místo Na2O atd. Tyto omyly byly postupně 
opravovány s rozšiřováním chemických znalostí. Jednou 
z účinných metod byla podobnost prvků, kterou objevil 
Mitscherlich (1819) na směsných krystalech fosforečnanů 
a arseničnanů. Berzelius velmi prozíravě pochopil význam 
tohoto objevu, nazval jej isomorfismem a využil jej pro 
opravu některých chybných atomových hmotností. Tak na 
základě isomorfismu chromanů a síranů opravil chybný 
vzorec CrO6 na CrO3 podle analogie s SO3, a podobně 
využil analogií Cr2O3, Fe2O3 a Al2O3 nebo MgO a ZnO. 
 
2. Elektrochemie 

Berzelius  již  znal  Galvaniho  pokusy  s  elektřinou 
i  zdroj  elektrického proudu – Voltův sloup.  Berzelius 
a Wollaston však, na rozdíl od Volty, správně usuzovali, 
že elektřina nevzniká pouhým dotykem kovů, ale probíha-
jícími  chemickými  reakcemi  mezi  oběma  kovy 
(elektrodami) a elektrolytem, který byl realizován papírem 
navlhčeným nějakým roztokem – např. NaOH, NaCl apod. 
Tyto  skutečnosti  vedly  Berzelia  ke  studiu  elektrolýzy 
(v čemž později pokračoval Faraday) a k sestavení řady 
prvků podle jejich klesající elektropozitivity od nejelektro-
pozitivnějšího draslíku k nejelektronegativnějšímu kyslíku. 
To Berzelia přivedlo k vytvoření elektrochemické teorie 
slučování: čím větší je rozdíl v polaritě prvků, tím větší je 
jejich snaha se slučovat. Dnes to připadá samozřejmé, ale 
musíme si uvědomit, že v tehdejší době ještě nebylo zná-
mo nic o stavbě atomu, elektronech, iontech, iontových či 
kovalentních  vazbách.  Z  uvedených elektrochemických 
poznatků  vytvořil  Berzelius  tzv.  „dualistickou  nau-
ku“ (1819): Prvky jsou elektropozitivní a elektronegativní, 
vodík je přechodný. Slučováním atomů vznikají binární 
sloučeniny (např. Ca+O), které mohou mít ještě zbytkový 
kladný nebo záporný náboj a mohou proto reagovat s dal-
šími částicemi s opačným nábojem, a tak tvořit další slou-
čeniny, např. CaO+SO3

, síran vápenatý. Dualistická teorie 

byl první pokus o důsledné uspořádání všech známých 
chemických skutečností, ale brzy proti této teorii vyvstaly 
námitky. Vznikla tzv. unitární teorie poukazující na to, že 
molekula je jednotný celek. Berzelius však od své dualis-
tické teorie do konce života neustoupil a trval na ní. 

Dnes se znalostmi elektronové struktury víme,  že 
situace  je  složitější    je  rozdílná  v  čistých  látkách 
a v roztocích, ve kterých mohou nabité části molekuly 
existovat, i když struktura těchto iontů nemusí být totožná 
s představami Berzeliovými (např. Ca2+SO4

2). 
 
Jaké byly další Berzeliovy zásluhy o rozvoj chemie? 
 

Berzelius objevil, popsal a pojmenoval řadu nových 
prvků a jejich sloučenin. Mezi jím objevené prvky patří 
křemík, selen, thorium a cer, s žáky a spolupracovníky má 
podíl na objevu lithia a vanadu.  

Berzelius zdokonalil analýzu organických sloučenin 
a prokázal, že i pro ně platí zákon stálých poměrů slučova-
cích.  

I  v  oblasti  chemie  živých  organismů  svoji  dobu 
v některých představách značně předběhl. Existenci bioka-
talyzátorů – enzymů – tušil Berzelius již v roce 1834, když 
napsal, že v živočiších a rostlinách probíhají tisíce kataly-
zovaných reakcí. Přitom důkaz proteinové povahy enzymů 
byl učiněn až po sto letech. 
 
Berzeliův přínos v terminologii a chemické symbolice 
 

Berzelius zavedl řadu termínů pro jevy, které sám 
objevil nebo jevy, se kterými se seznámil z prací jiných 
autorů a jejichž podstatu a význam rozpoznal. Tak je např. 
Berzelius původcem termínů isomorfie, alotropie, isomer, 
polymer, katalýza, bílkovina, halogen nebo elektronegati-
vita. 

Také zdokonalil Lavoisierovo chemické názvosloví  
zavedl různé koncovky, tvoří-li jeden prvek více oxidů 
(využito především v českém chemickém názvosloví). 

Významný je Berzeliův přínos ve značení prvků. Na-
místo  Daltonových  obrázkových  značek  pro  prvky 
(kolečka s různými čárkami, tečkami, křížky apod.) zavedl 
značení  prvku  počátečním  písmenem  jeho  latinského 
názvu. Tato počáteční písmena, jsou-li shodná pro více 
prvků, doplnil dalším písmenem tak, jak to používáme 
dodnes (např. C – Ca – Cu ). Pro počet atomů prvku 
v  molekule  zavedl  značení  horním číselným indexem 
(např. H2O), což jsme dnes upravili na psaní spodního 
indexu (např. H2O), ale podstata zůstala shodná. Tím se 
zapisování sloučenin a rovnic velmi zjednodušilo a che-
mické texty se staly přehlednějšími. 
 
Berzelius a čeští přírodovědci 
 

Berzelius také provedl mnoho analýz minerálních vod 
a zasloužil se o rozvoj balneologie. Dvakrát – v r. 1822 
a 1845 – navštívil (jako pacient i vědec) proslulé západo-
české lázně Karlovy Vary, ale také Mariánské a Františko-
vy Lázně, Teplice, Jáchymov, Bílinu a Kynžvart. Publiko-
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val 37 prací o analýze českých minerálních vod a jednu 
obsáhlou  monografii.  V  roce  1822  podnikl  společně 
s J. W. Goethem a hrabětem Kašparem ze Šternberka 
(Sternberg) – vůdčí zakladatelskou osobností Vlastenecké-
ho (později Národního) muzea – výlet na Komorní Hůrku, 
kde studovali její původ. Goethe zastával starší tzv. neptu-
nistickou, tj. sedimentární teorii jejího vzniku, zatímco 
Berzelius prosazoval dnes uznávaný názor jejího vulkanic-
kého původu.  

Berzelius navázal v Čechách řadu kontaktů,  které 
udržoval i po návratu do Švédska. Dopisoval si s řadou 
lékařů a přírodovědců a hraběti Šternberkovi posílal výmě-
nou pro muzeum švédské a norské zkameněliny a nerosty. 
V r. 1824 obdržel „Čestný diplom Vlasteneckého muzea“.  
 
Závěr 
 

Závěrem bych chtěl citovat ještě jednou, tentokrát 
z Ottova slovníku naučného (1908): „Veškeré zjevy che-
mické  shrnul  Berzelius  theorií  svou  elektrochemickou, 
kteráž pěkně i nadlouho seřídila stavbu chemie minerálné, 
ale v boj krutý zavedla Berzelia s chemiky francouzskými, 
jimž na poli chemie organické podlehl“. 

 

Shrneme-li tedy význam Berzeliův, můžeme říci, že 
bezesporu patří, přes některé své mylné názory, k vůdčím 
osobnostem počátků moderní chemie a nesporně by si 
zasloužil, aby jeho jméno vstoupilo do širšího povědomí 
nejen mezi chemiky, ale mezi všechny přírodovědce. 
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Pavel Zachař a Eva Mašková 

Zprávy 

Co vyplynulo z podpisu  
Lisabonské smlouvy Českou 
republikou pro oblast  
výzkumu, vývoje a inovací 
 

 „Rámec Společenství pro státní podporu výzkumu, 
vývoje a inovací a jeho aplikace v českém prostředí s ohle-
dem na výzkumné organizace“, tak zněl název semináře, 
který na pozvání Ing. Mittnerové a Ing. Macháňové uspo-
řádali zástupci advokátní kanceláře HOLEC, ZUSKA & 
partneři,  dne 7.  dubna v zasedací  místnosti  Rektorátu 
ČVUT v Praze Dejvicích.  Seminář byl přístupný nejen 
posluchačům z VŠCHT Praha a ČVUT, ale zúčastnili se 
ho i zástupci z AV ČR, Úřadu vlády, TA ČR a dalších 
organizací zabývajících se financování VaVaI. 

„Rámec“, jak se tomuto Sdělení Evropské komise 
(vydanému 30. 12. 2006 v Úředním věstníku pod číslem C 
323/1) zkráceně říká, je dokument, který straší mnohé 
české poskytovatele a příjemce veřejné podpory VaVaI. 

Co se za tímto Sdělením Komise skrývá a proč je pro 
oblast VaVaI tak důležité, dokázali Mgr. M. Kliman a Mgr. 
H. Beková účastníkům semináře srozumitelně vyložit. 

Posluchače  ve  své  prezentaci  nejdříve  seznámili 
s přehledem základních dokumentů evropského a národní-
ho právního rámce podpory VaVaI, podali výklad práva 
veřejné podpory, které je základním mantinelem jak pro 
samotné poskytování podpory VaVaI, tak i pro nakládání 
s hodnotami pořízenými z této podpory. 

Objasnili 4 znaky, jež vychází z ustanovení článku 
107 (bývalý článek 87) Smlouvy o ES, při jejichž kumula-
tivním naplnění je podpora považována za veřejnou pod-
poru, která je obecně neslučitelná s vnitřním trhem Spole-
čenství. Pro informaci čtenáře uvádíme tyto 4 znaky:  
 podpora je poskytována z prostředků členského státu, 
 podpora  zvýhodňuje  určité  podniky  (podnikatele) 

nebo odvětví výroby, 
 podpora narušuje nebo hrozí narušením soutěže, 
 podpora má dopad na obchod mezi členskými státy. 

Vysvětlili,  za jakých podmínek je podpora VaVaI 
poskytovaná  členským  státem  „slučitelná  s  vnitřním 
trhem“ tudíž povolená a podali informaci o výjimkách, 
které  se  k  této  slučitelnosti  vážou  a  seznámili  nás 
s předpisy soutěžního práva. 

 Objasnili  definici  výzkumné organizace (VO) dle 
bodu 2.2 a 3.1.1 Rámce a vysvětlili, jaké podmínky musí 
VO, což je třeba daná vysoká škola či výzkumný ústav 
splňovat, aby mohl být považován za „ výzkumnou organi-
zaci“ ve smyslu definice Rámce a podpora VaVaI tomuto 
subjektu nebyla považována za veřejnou podporu. 

Upozornili na důležitý aspekt, který může být samot-
nými příjemci podpory z neznalosti opomíjen, a důsled-
kem tohoto opominutí  poskytuje výzkumná organizace 
nepřímou veřejnou podporu třetímu subjektu např. tím, že 
příjemce podpory: 
 zadá subdodávku za vyšší než tržní cenu, 
 prodá výsledky podpořené aktivity za nižší než tržní 
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cenu, 
 neochrání  z  podporované  aktivity  vzniklé  duševní 

vlastnictví, čímž dojde k obohacení třetího subjektu. 
Jelikož byl seminář adresován především příjemcům 

z VŠ a VVI, zaměřili se přednášející na osvětlení zásadní-
ho  významu  Rámce  pro  tyto  subjekty,  které  jsou 
v terminologii Rámce nazvanými VO – výzkumné organi-
zace. Zdůraznili, že Rámec vymezuje za určitých podmí-
nek možnosti podpory výzkumných organizací, tudíž je-
jich financování, mimo režim veřejné podpory. Připome-
nuli nám, že se to v ČR týká převážné většiny výzkum-
ných organizací, tedy vysokých škol a výzkumných insti-
tucí Akademie věd a případně i dalších subjektů. 

Upozornili nás na problematický aspekt definice vý-
zkumné organizace a podmínek umožňující její financová-
ní mimo režim veřejné podpory, a na jednoznačné stanove-
ní těch VO, které naplňují tuto definici, jež je oprávněna 
autoritativně  vykládat jen Komise.  Opět  pro informaci 
čtenáře uvádíme co musí výzkumná organizace dle defini-
ce Rámce splňovat: 
 hlavním účelem výzkumné  organizace  je  výzkum 

a vývoj a jeho šíření prostřednictvím transferu techno-
logií, publikování a výuky, 

 veškerý zisk je reinvestován do hlavní činnosti, 
 zřizovatel nemá přednostní přístup k výsledkům VaV, 
 poskytnutí podpory do nevýdělečných aktivit nezaklá-

dá veřejnou podporu,  pokud příjemce nevýdělečné 
aktivity zcela jasně oddělí od výdělečných aktivit. 
U tohoto posledního bodu musíme zpozornět, protože 

VO může v důsledku nedokonalosti svých vnitřních směr-
nic a účetních systémů neúmyslně poskytnout nepřímou 
veřejnou podporu třetím subjektům, které už jsou považo-
vány z hlediska Rámce za podniky a to v situaci, kdy se ve 
výzkumné organizaci realizuje třeba:  
 smluvní VaV (například v rámci doplňkové činnosti), 
 kolaborativní VaV (např. v 7.RP), 
 či jiné výzkumné aktivity výdělečné povahy financo-

vané jak z přímých tak i nepřímých (režijních) nákla-
dů VO. 
V  důsledku  stále  větší  podpory  spolupráce  VO 

s  průmyslem  např.  v  projektech  typu  Public-Private-
Partnership (PPP) či v projektech kolaborativního výzku-
mu 7. RP, rámcového programu CIP (Competitiveness and 
Innovation Programme) nebo v projektech programu EU-
REKA, Eurostars atd., už výzkumná organizace musí při-
jmout  vnitřní  opatření  k  zamezení  poskytnutí  nepřímé 
veřejné podpory třetímu subjektu, jinak čelí riziku vrácení 
či krácení podpory, případně dalším sankcím ze strany 
poskytovatele. 

Co se týká oddělení podpory nevýdělečných činností 
od  výdělečných  (také  nazývaných  hospodářských 
a nehospodářských), dokážou  VO dobře oddělit přímé 
náklady jednotlivých projektů, či zakázek, problém však 
nastává u nepřímých nákladů (režií), které jsou u většiny 
VO účtovány paušálně a neexistují rozvrhové základny, 
které  by  dokázaly  alokovat  nepřímé  náklady  spojené 
s danou činností přímo na daný projekt či zakázku. Zde je 

nutné přejít postupně na Full cost finanční model VO, což 
je úkol nelehký. 

Další slabé místo VO se jeví při komercionalizaci 
výsledků výzkumu, ve smluvním výzkumu (např. v doplň-
kové činnosti), kdy nemusíme správně vykalkulovat tržní 
cenu, protože neznáme přesně výši osobních nákladů tvůr-
čí činnosti a režijních nákladů, vztahujících se k dané zakáz-
ce a dále je velmi těžké odhadnout správnou míru zisku. 

Velký pozor si musí výzkumné organizace dát též na 
ošetření práv k duševnímu vlastnictví, které vzniká řeše-
ním jednotlivých projektů.  Výzkumná organizace musí 
zajistit, aby třetí subjekt (podnik) neprofitoval na znalos-
tech, které by mu výzkumná organizace poskytla bezúplat-
ně či za nižší než tržní cenu. 

Ze semináře jasně zazněl signál, že je nutné důsledně 
se této problematice věnovat, že jde o problematiku značně 
komplikovanou, kterou musí řešit specializovaní poradci či 
zaměstnanci organizace. 

Prezentace  ze  semináře  si  můžete  stáhnout 
z webových stránek  
http://www.vscht.cz/homepage/veda/index/Profil_vav/
kampus/kampus_akce 

Můžete si  též  přečíst  dokument „Analýza dopadů 
změn právního prostředí a dopadů reformy systému výzku-
mu, vývoje a inovací na vnitřní předpisy veřejných vyso-
kých škol a veřejných výzkumných institucí a na jejich 
aktivity“, kterou vypracovala advokátní kanceláří HOLEC, 
ZUSKA  &  partneři  v  rámci  projektu  EF-TRANS 
(Efektivní transfer znalostí), zadaného Ministerstvem škol-
ství. Analýzu najdete na webu pod titulkem Analýza A  
„právní“  http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/ipn-pro-
oblast-terciarniho-vzdelavani-vyzkumu-a-vyvoje/
efektivni-transfer-znalosti/analyzy 

 
Článek je publikován na základě laskavého přispění 

grantu MŠMT programu EUPRO, projektu OK 09003, 
KAMPUŠ+. 

Anna Mittnerová   
 
Centrum polymerních materiálů a technologií 
Otty Wichterle 

 
Polymerní materiály a systémy založené na cíleně 

navržených  makromolekulárních  látkách  patří 
k nejprogresivnějším odvětvím výzkumu v technických 
a přírodních vědách a jsou součástí všech moderních tren-
dů v inovacích. Cíleně připravené polymerní materiály se 
uplatňují ve všech pokročilých technologiích a ve většině 
z  nich  jsou  zcela  nezastupitelné.  Uplatnění  polymerů 
a  makromolekulárních  systémů  zahrnuje  aplikace 
v biomedicíně, farmacii a biotechnologiích na jedné straně 
spektra až po aplikace v optoelektronice a informatice na 
straně druhé. Moderní materiály vysokých užitných vlast-
ností v kosmonautice nebo letectví, ale i v odvětvích běžné 
spotřeby, jako je textilní nebo automobilový průmysl, se 
neobejdou bez speciálních polymerních materiálů. Projek-
ty nových energetických zdrojů a technologií pro uchová-
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vání energie, např. pro palivové články, spoléhají na poly-
merní materiály unikátních vlastností. Z uvedeného vyplý-
vá, že posílení výzkumu pokročilých polymerních materiá-
lů lze účinně promítnout do inovačních aktivit v řadě od-
větví. 

ÚMCH představuje špičku a tradici ve výzkumu mak-
romolekulárních  látek  a  polymerních  materiálů  v  ČR. 
Směry výzkumu, v kterých je ÚMCH úspěšný jak na poli 
čisté vědy, tak v realizovaných či rozpracovaných aplika-
cích, pokrývají současné hlavní směry vývoje moderních 
polymerních materiálů.  ÚMCH má proto zájem využít 
tohoto svého výzkumného potenciálu k podpoře inovací, 
založených na výsadním postavení polymerních materiálů 
v moderních technologiích. 

V  současné  situaci  ÚMCH  využívá  pro  výzkum 
v oblasti pokročilých polymerních materiálů všechny své 
dosavadní zdroje, jak personální, tak i v technickém vyba-
vení. Možnosti dalšího rozvíjení materiálového výzkumu, 
a zejména rozšíření aktivit na výzkum cílený, zaměřený na 
hlubší spolupráci s partnery v podnikatelské sféře, jsou 
omezeny několika faktory: 
Prostorové omezení  Dvě z osmnácti oddělení ústavu, 
zaměřená na důležité směry výzkumu v oblasti polymer-
ních materiálů, tj. materiálový výzkum, zpracování poly-
merů a výzkum polymerů pro fotoelektrické aplikace, jsou 
umístěna mimo hlavní budovu ÚMCH na odloučeném 
pracovišti v bývalém obytném domě v Máchově ulici, 
Praha 2. Objekt, jehož převážně suterénní části ústav vyu-
žívá, je po restituci v majetku České katolické charity 
a umístění našich laboratoří v něm je pouze přechodné, 
zajištěné dočasným věcným břemenem vlastníka. Prostory 
nejsou vhodné pro experimentální práci v oblasti zpraco-
vání a výzkumu polymerních materiálů a jejich moderniza-
ce a úpravy pro zařízení potřebným přístrojovým vybave-
ním  nejsou  možné  vzhledem  k  vlastnickým  vztahům 
a obecné nevhodnosti objektu jak z hlediska jeho lokaliza-
ce (uprostřed obytné čtvrti), tak z hlediska jeho dispozice. 
Toto uspořádání není perspektivní a neumožňuje rozšíření 
aktivit. 
Technologická roztříštěnost  Dalším nedostatkem sou-
časného uspořádání je odtrženost týmů  na odloučeném 
pracovišti od prostředků lokalizovaných v hlavní budově 
ÚMCH na Petřinách, což ztěžuje jak spolupráci s ostatními 
týmy v hlavní budově, tak i efektivní využívání všech in-
strumentálních technik. 
Omezený potenciál pro vzdělávání a publicitu  Pod-
mínkou dalšího rozvoje výzkumu a jeho kontinuity je za-
jištění přílivu mladých talentovaných odborníků, které je 
možné  získat  vyškolením  studentů  VŠ  a  doktorandů. 
I když ÚMCH disponuje významnou školicí kapacitou 
v oborech makromolekulárních věd a polymerních materi-
álů, současné možnosti prostorové a technologické na odlou-
čeném pracovišti neumožňují tento potenciál plně využít. 

Rozvoj  materiálového  výzkumu a  překonání  výše 
uvedených omezení bylo důvodem k přípravě projektu, 
jehož předmětem je vytvoření inovačního centra polymer-
ních materiálů a technologií prostřednictvím rekonstrukce 
a modernizace části objektu v sídle ÚMCH a nákup dopl-

ňujícího přístrojového a technického vybavení. Tyto inves-
tice umožní soustředit a konsolidovat výzkumné a experi-
mentální kapacity ÚMCH v oblasti polymerních materiálů 
a technologií do nové organizační jednotky – Centra poly-
merních materiálů a technologií (CPMT) – zaměřené na 
výzkum, inovace a transfer poznatků v oblasti polymer-
ních materiálů pro pokročilé technologie.  

Do Centra budou začleněny čtyři vědecké útvary: 
 Nanostrukturované polymery a kompozity (příprava 

a studium kompozitních a nanokompozitních materiá-
lů,  studium  mechanického  chování,  vliv  složení 
a struktury na vývoj mechanických parametrů). 

 Morfologie a reologie polymerních materiálů (využití 
a rozvoj metodik charakterizace morfologie a struktu-
ry polymerních materiálů, popis vývoje fázové struk-
tury vícesložkových materiálů, vliv složení a podmí-
nek zpracování na reologické vlastnosti tavenin a ma-
teriálů, aplikace technik světelné a elektronové mikro-
skopie na různorodé polymerní systémy). 

 Zpracování  polymerních  materiálů  (technologické 
aspekty  přípravy  polymerních  materiálů,  příprava 
polymerních směsí, technologie formování materiálů, 
recyklace polymerů). 

 Optolektronické jevy a materiály (výzkum elektric-
kých, optických a optoelektronických vlastností poly-
merů a makromolekulárních systémů, jevy generace 
a transportu nosičů náboje v polymerech a na rozhra-
ních, plasmonické jevy, studium polymerních a orga-
nických  optoelektronických  prvků  pro  vývoj  foto-
voltaických článků, senzorů organických transistorů). 
Laboratoř soustředí znalostní a přístrojové kapacity 
potřebné pro studium speciálních polymerů a materiá-
lů pro „high-tech“ aplikace. 
Tato  oddělení  vytvoří  vzájemně  provázaný  celek, 

zajišťující  komplexní  pohled  na  přípravu  polymerních 
materiálů  a charakterizaci jejich klíčových vlastností – 
struktury a morfologii vícesložkových systémů, mechanic-
ké chování a chemické přeměny, stabilitu a termické cho-
vání.  

Pro nové Centrum bylo zvoleno jméno „Centrum 
polymerních materiálů a technologií Otty Wichterle“, 
s úmyslem navázat na odkaz prof. Otty Wichterle, zakla-
datele ÚMCH a celosvětově proslulého polymerního che-
mika a vynálezce. 

V březnu loňského roku byla podána žádost o dotaci 
z  Operačního  programu  Praha  konkurenceschopnost. 
Usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 22. 
10. 2009 byl projekt schválen k financování a byla mu 
vymezena dotace ve výši necelých 65 mil. Kč. Dalšími 15 
mil. Kč bude projekt spolufinancovat ústav. 

Od začátku letošního roku probíhá investiční fáze 
projektu, v rámci které budou realizovány tyto kroky: 
 Celková rekonstrukce 1. a 2. podlaží hlavní budovy 

ÚMCH umožňující přebudování provozních prostor 
na  laboratoře.  Laboratoře  budou  vybaveny  novou 
vzduchotechnikou zajišťující  vhodné pracovní  pro-
středí a díky zabudovaným výměníkům pro rekuperaci 
tepla bude provoz i ekonomický. Zcela bude inovová-
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na elektroinstalace – nově s jištěným a UPS zálohova-
ným okruhem pro napájení klíčových přístrojů. Chla-
dící okruh technologické vody bude odvádět  teplo 
z přístrojů, což je ekologicky šetrnější, než jejich chla-
zení pitnou vodou. Bude vybudována serverovna, kde 
budou soustředěny výpočetní kapacity ústavu. Součás-
tí rekonstrukce je i zlepšení bezpečnosti a ochrany 
zdraví  při  práci,  jako jsou chemické bezpečnostní 
a oční sprchy. 

 Nádvorní objekt bude rekonstruován a soustředí se 
v něm provoz zásobování a mechanických dílen. 

 Nově zřízené i rekonstruované laboratorní prostory 
budou vybaveny digestořemi, laboratorními a fyzikál-
ními stoly a dalším laboratorním nábytkem. 

 V závěru roku 2010 bude do nových prostor hlavní 
budovy na Petřinách přestěhován provoz dislokované-
ho pracoviště. 

 Technologické a přístrojové vybavení nového Centra 
bude doplněno o přístroje v celkové hodnotě 30 mil. 
Kč.  K nejdůležitějším budou patřit  např.  laditelný 
femtosekundový  laserový  systém,  širokopásmový 
dielektrický spektrometr, dynamická mechanická ana-
lýza, světelný mikroskop s mikrotvrdoměrem. 
Začátkem roku 2011 zahájí provozní fáze projektu. 

V této fázi bude nutné prokázat, že Centrum je vědecky 
produktivní, přitahuje mladé odborníky a naplňuje vytčené 
cíle. Jsme přesvědčeni, že kolegové z Centra využijí nabí-
zené jedinečné příležitosti a centrum přinese novou kvalitu 
výzkumu a nové inovační podněty.  

 
František Rypáček, Zbyněk Pientka 

 
 
50. výročí založení Ústavu chemických  
procesů AV ČR, v.v.i 

 
V letošním roce Ústav završuje padesátileté období 

své činnosti. Ústav (s původním názvem "Ústav teoretic-
kých základů  chemické techniky   ÚTZCHT")  vznikl 
v Československé akademii věd v r. 1960 a byl od samého 
počátku budován jako multi-disciplinární vědecké praco-

viště.  
Jeho zakladatel a první ředitel prof. Vladimír Bažant 

byl chemický technolog s širokým rozhledem a ctil moder-
ní koncepci, bez které by se vývoj nových procesů nemohl 
úspěšně uskutečňovat. U vědomí toho přizval ke spoluprá-
ci excelentního chemického inženýra prof. George L. Stan-
darta, rodáka z USA, který v 50. a 60. letech minulého 
století položil základní kámen k  mimořádně úspěšnému 
vývoji oboru chemického inženýrství u nás. Vědecký vý-
zkum chemických procesů se samozřejmě nemohl obejít 
i bez solidního fyzikálně chemického základu. Neobyčejně 
šťastnou okolností pro ústav byl proto příchod prof. Eduar-
da Hály a jeho týmu fyzikálních chemiků do nově budova-
ného areálu v severozápadním předměstí Prahy v Suchdo-
le-Lysolajích, který byl otevřen v roce 1964. Postupně 
byly v ústavu nově rozvíjeny další obory chemického inže-
nýrství a chemické technologie, jako např. reaktorové in-
ženýrství,  homogenní  a  heterogenní  katalýza,  studium 
chování nenewtonských tekutin, sublimace, separační pro-
cesy, dynamika a řízení chemických systémů a jiné. Větši-
na těchto nových podoborů byla zavedena jako logicky po-
třebná podpora rozsáhlého a víceletého projektu pro vývoj 
kompletní technologie kyseliny tereftalové a polyesterů.  

Historii uvedených oborů zajímavě doplňují vzpomín-
ky pracovníků, kteří se na jejich rozvoji rozhodující měrou 
podíleli,  shrnuté  v  „Almanachu 19602010“ vydaném 
k tomuto jubileu.                      

Po r. 1989 proběhlo několik reorganizací pracovišť 
ústavu, které vedly k postupnému snížení stavu pracovníků 
o 50 %. Výzkum byl racionálně integrován, což se odrazi-
lo v nynější struktuře ústavu. Jeho název byl v  roce 1993 
změněn na "Ústav chemických procesů".  Ten lépe vysti-
huje charakter dnešního pracoviště, které se 1. 1. 2007 
stalo veřejnou výzkumnou institucí (v. v. i.). Tradiční ang-
lický název  "Institute of Chemical Process Fundamen-
tals" přitom zůstal zachován.  

V současné době je Ústav významným centrem vý-
zkumu v oblasti chemie, biochemie, katalýzy a životního 
prostředí. Studují se zde vícefázové reagující systémy pro 
návrh chemických procesů v oblastech syntézy a přípravy 
nových materiálů, energetiky a ochrany životního prostře-
dí. Týmy vědeckých pracovníků ÚCHP řeší v současnosti 

Prof. Vladimír Bažant (1920-1973) Prof. Eduard Hála (1919-1989) 
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desítky zajímavých projektů  základního i aplikovaného 
výzkumu,  financovaných  jak  ze  zahraničí,  tak 
z tuzemských zdrojů, které dokumentují šíři a multidisci-
plinaritu výzkumu, řešeného v laboratořích ústavu. Mezi 
nová témata, rozvíjená v posledních létech, patří mimo 
jiné také výzkum chemie a fyziky aerosolů, chemických 
procesů  iniciovaných a urychlovaných laserovým resp. 
mikrovlnným zářením i vývoj recyklačních technologií pro 
zpracování odpadů.  

Ústav se aktivně podílí i na výchově nových vědec-
kých pracovníků v rámci společné akreditace udělené pro 
postgraduální doktorské studium nejen se všemi fakultami 
VŠCHT v Praze, ale i s dalšími českými univerzitami. 
Doktorandi z tuzemska i ze zahraničí mají tak příležitost 
využít mimo odborných zkušeností školitelů také unikátní 
aparatury a špičkové přístrojové vybavení při práci na 
svých disertacích v oborech:  Chemické inženýrství, Fyzi-
kální chemie, Organická technologie, Organická chemie, 
Anorganická chemie, Biotechnologie, Chemie a technolo-
gie ochrany prostředí. 

Řada absolventů doktorandského studia každoročně 
rozšiřuje počet mladých vědeckých pracovníků ústavu. Ti 
nepochybně svou invencí a schopnostmi přispějí k vysoké 
úrovni výzkumu.  

Závěrem nezbývá než popřát ústavu mnoho vědec-
kých úspěchů, realizovaných nápadů, a také dostatek fi-
nančních prostředků na řešení zajímavých projektů, aby 
respekt, který si ústav doma i v zahraničí získal, ho prová-
zel i v dalších létech. 

                                                                                                                    
Jiří Hanika         

 
 
ChemistryViews.org, nová éra ChemPubSoc 
Europe a Wiley 

 
ChemPubSoc Europe a jeho vydavatel Wiley-VCH 

spustili  novou  službu  online  –  „ChemistryViews.org“. 
ChemistryViews je  široce  pojatý,  zdarma prohlížitelný 
„free-to-view“ webový prostor se zprávami, informacemi 
a  připojeným magazínem,  ChemViews.  Nová  webová 
URL, která nicméně nezapomíná na prezentování Chem-
PubSoc Europe (konsorcia, jehož je ČSCH zakládajícím 
členem, a jenž vlastní časopisy Chemistry  A European 
Journal, European Journal of Organic Chemistry, Euro-
pean  Journal  of  Inorganic  Chemistry,  ChemBioChem, 
ChemPhysChem,  ChemMedChem,  ChemSusChem, 
ChemCatChem, a nyní i ChemViews – „The ChemPubSoc 
Europe Magazine“) a vydavatelství Wiley-VCH jako dvo-
jici, která na „trhu“ chemických informací zaujímá pozici 
na špičce pelotonu jako vydavatel špičkových recenzova-
ných časopisů, ke kterým teď přidává zprávy, novinky, 
názory a další materiál od významných autorů tak, aby 
obecná chemická komunita získala kompletní informační 
servis.  

ChemPubSoc Europe je konsorciem 16 Evropských 
chemických společností (včetně ČSCH) sdružujících ca. 

85 tisíc členů, jenž v partnerství s vydavatelstvím Wiley-
VCH  vydává  řadu  chemických  časopisů,  patřících  do 
1. ligy.  

ChemistryViews.org je designován tak, aby odpově-
děl na informační potřeby této komunity. V současné době 
jedinečný projekt, který prezentuje svůj obsah jak odborně 
utříděným přístupem, tak podle použitých zdrojů a umož-
ňuje čtenáři rychle dospět k informaci, kterou potřebuje. 
Logický způsob navigace tímto hyperprostorem je považo-
ván za klíčový aspekt aplikace. Je potěšující, že ve vedení 
této akce je Doc. Ing. Petr Zámostný, PhD., jako zástupce 
ČSCH v „Society Advisory Board“. 

Pavel Drašar 
 

 
Mezinárodní rok chemie 2011 
Chemie od jara do zimy 
 
Rok 2011 vyhlásilo UNESCO meziná-
rodním rokem chemie.  
Koordinační komise pro Českou republi-
ku, složená z pracovníků Vysoké školy 
chemicko-technologické v Praze, Akademie věd ČR, Čes-
ké společnosti chemické, Svazu chemického průmyslu 
a dalších partnerů připravila řadu aktivit pod hlavičkou 
Mezinárodního roku chemie, a to na téma „12 měsíců 
s chemií“. A bude se na co těšit! 

 
Proč zrovna chemie?  
Chemie a její aplikace nás obklopují, aniž je vnímáme – ať 
už jsou to pohonné hmoty, barviva či běžné čistící pro-
středky. Jako samozřejmost užíváme nové materiály, sa-
mozřejmostí je také stále se rozšiřující spektrum a zvyšují-
cí se účinnost nových léčiv – bylo by to vše možné bez 
chemie? 

 
Cílem této celosvětové aktivity je ukázat lidem, kde všude 
je chemie, jaké vymoženosti lidstvu poskytuje, ale také 
kde škodí a zároveň kde poskytuje obrovský prostor pro 
nápravu a další využití.  
 
Máte nápady??? 
Vstupte do týmu osobně či aktivitou, kterou plánujete. 
Zveme ke spolupráci jednotlivce, média, státní instituce 
i soukromé firmy. 
 
Ať je český rok chemie rokem, který bude vidět a na který 
budou vzpomínat nejen chemici! 
 
Informace: 
http://www.chemistry2011.org,     
http://www.rokchemie.cz 
Kontakt: Václav Slovák, vaclav.slovak@osu.cz 
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Osmdesátiny?   
Prof. Ing. Josef  Pašek, DrSc. 
oslaví  11.7. 2010 osmdesátiny! 
 
Co to je za nesmysl(?!) řekne většina 
nezasvěcených, copak může být člověk 
v osmdesáti tak svěží, neuvěřitelně vý-
konný a mladistvý tělem i duchem jako 

pan profesor Pašek? Zasvěcenější vědí, že je mu to prostě 
dáno a on tohoto daru dokázal a stále dokazuje využívat 
naprosto vyčerpávajícím způsobem. „Žiji a pracuji a o tok 
času se příliš nestarám“ – touto záviděníhodnou filozofií 
mě dnešní jubilant počastoval již několikrát. V době, kdy 
většina jeho vrstevníků už spíše jen odpočívá, někteří, 
bohužel, již navěky, je profesor Pašek nadále nesmírně 
aktivní a naplno se věnuje svému celoživotnímu koníčku, 
vývoji chemicko-technologických procesů a jejich realiza-
ci.  Víkendy-nevíkendy,  svátky-nesvátky....!  Milovaná 
manželka se s tím již smířila a občas se jí podaří (obvykle 
ovšem pouze na krátké dovolené v zahraničí), že Josef 
některý večer vysadí (však on to druhý den dožene!). Je 
náročný k sobě, je náročný ke svým spolupracovníkům, 
z nichž řada je i z jiných institucí než z jeho mateřského 
pracoviště, Ústavu organické technologie Vysoké školy 
chemicko-technologické v Praze, kde nepřetržitě působí od 
roku 1952. S oblibou říkává: „mne příliš nezajímá, co do-
tyčný ve své dosavadní kariéře všechno dělal, ale to, co 
udělal!“  Že to není totéž, netřeba diskutovat. 

Co jsi tedy udělal Ty, milý Josefe Pašku? To, co jsi 
stihl do svých sedmdesátých narozenin (shodou okolností 
byly právě deset let před těmi letošními), jsem se pokusil u 
příležitosti Tvého jubilea přiblížit čtenářům Chemických 
listů v příspěvku z té doby. Již tehdy jsem měl problém 
s redaktory CHL, zoufale vyžadujícími podstatné zkrácení 
článku! K jistému kompromisu jsme tehdy dospěli, ač to 
nebylo jednoduché. Prof. Pašek se z toho ovšem nepoučil 
a svojí další desetiletou pilnou prací problém jen prohloubil. 

Pojďme se tedy na období oněch posledních deseti let 
podívat. 

Na prvním místě je třeba zmínit realizaci výrobny 
anilinu u japonské firmy Tosoh. BC-MCHZ Ostrava pro-
daly licenci a know-how „Paškova procesu“, přičemž prof. 
Pašek zpracoval know-how pro japonskou projekční orga-
nizaci. Japonská jednotka není prostou kopií výrobny ani-
linu v BC-MCHZ. Hydrogenační linky mají dvojnásobnou 
kapacitu a jsou tam uplatněny další technické vymoženos-
ti. V r. 2005 byla spuštěna výrobna anilinu s kapacitou 
150 kt /rok a hned nato Japonci postavili její zrcadlový 
obraz a tak  dnešní kapacita 300 kt/rok  je pravděpodobně 
největší na světě. Z Čech do Japonska nebylo před tím 
v  celých  průmyslových  dějinách  žádné  know-how 
v chemii prodáno. 

Zkušenosti z japonského projektu využil prof. Pašek 
také pro rozšíření výroby anilinu v BC-MCHZ v r. 2006 až 

2007. Světová kapacita byla rozšířena celkem asi o 380 kt/
rok, proces BC-MCHZ dnes představuje asi 13 % světové 
výroby anilinu. 

Po r. 2000 prof. Pašek významně rozšířil spolupráci 
s firmou Taminco Gent (Belgie). Hloubka jeho angažova-
nosti v nových projektech fy Taminco je proces od procesu 
různá. Některé procesy jsou vyloženě autorské, jako např. 
syntéza dimethylaminopropylaminu. Kontinuální hydroge-
nace meziproduktu je prováděna v tzv. gas-lift reaktoru, 
v ČR zatím nepoužitém. Výroba DMAPA byla spuštěna 
v r. 2004 a v současné době je připravována stejná kapaci-
ta v jedné americké filiálce Taminco. Jinou technologií je 
kontinuální proces výroby pyrrolidonu. V Taminco Leuna 
(Německo) byl realizován jeho proces hydrogenační rafi-
nace destilačního zbytku z výroby methylaminů,  který 
umožnil tento dříve spalovaný odpad recyklovat. 

U dalších projektů není sice prof. Pašek autorem je-
jich principu, avšak zpracovává podklady pro projekci 
nebo  na  přípravě  know-how  spolupracuje.  Např. 
v současné době připravuje pro jinou americkou filiálku 
Taminco projekt procesu, který byl již dříve realizován 
v Gentu. Navrhl úplně změnit jeho strukturu a navržené 
řešení bylo přijato. 

Třetí  skupinou spolupráce s firmou Taminco jsou 
konzultace různých investičních záměrů a různých provoz-
ních problémů.  

Počátkem nového tisíciletí připravil prof. Pašek pro 
RPA Unipetrol Litvínov izolaci naftalenového koncentrátu 
z pyrolýzního oleje. Pod jeho vedením vznikl simulační 
model rektifikace směsi obsahující asi 200 látek. Výroba 
naftalenového koncentrátu byla úspěšně realizována. 

 Pro RPA Unipetrol  dále zpracoval  know-how na 
výrobu technického dicyklopentadienu. Proces je vypro-
jektován, avšak realizace je pozastavena pro nedostatek 
investičních prostředků.  S  ohledem na situaci  na trhu 
DCPD to prof. Paška mrzí dvojnásob – nejspíše promarně-
ná šance! Sám ale říká: „Ne všechny procesy, kterými 
jsem se zabýval, byly realizovány. Někdy je účelné věno-
vat úsilí vývoji i takového procesu, ze kterého nekouká nic 
jiného, než uspokojení, že se podařilo něco nového. Letitá 
zkušenost mě poučila, že zájem o dobře vykonanou práci 
se někdy objeví až se zpožděním“. 

V posledních letech je prof. Pašek klíčovou osobou 
v realizaci velké ekologické akce  sanace podzemních 
kyselých roztoků po těžbě uranu v DIAMO Stráž pod Ral-
skem.  V září  2009  byl  spuštěn  nový  závod  DIAMO 
s investičními náklady asi 1,5 mld Kč. Nyní se projektuje 
další etapa sanace zředěných kyselých roztoků z okraje 
ložiska. 

Prof. Pašek pracuje v současnosti najednou na více 
než deseti akcích. Některé představují jen laboratorní apli-
kovaný výzkum, u dalších je vývoj reálného procesu na 
samém počátku, u jiných se připravují podklady pro pro-
jekci, jiné se projektují, nebo již staví. Akce, na nichž měl 
prof. Pašek v  posledních 10 letech významný podíl, před-

Osobní zprávy 
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stavují realizaci nových procesů v investiční hodnotě asi 
4,5 mld Kč, z toho asi polovina v ČR, druhá polovina 
v zahraničí. 

Co všechno tomuto fantastickému výčtu aktivit prof. 
Paška v uvedeném desetiletém období předcházelo? O tom 
už jen stručně, s odkazem na články k jubilantovým šede-
sátinám (Chemický  průmysl  6/1990)  a  sedmdesátinám 
(Chemické listy 7/2000). 

V bývalém Československu bylo jen několik chemic-
kých procesů s větší než průměrnou světovou kapacitou, 
vybudovaných na bázi vlastního domácího výzkumu. Prof. 
Pašek  je  hlavním autorem tří  z  nich:  anilin  100 kt/r 
v  MCHZ  Ostrava,  antiozonanty  na  bázi  4-amino-
difenylaminu  v  Duslo  Šala  a  cyklohexylamin  25  kt/r 
v MCHZ Ostrava. Jeho technologickou invenci a produkti-
vitu dokreslují další realizovaná technická díla: cyklohexy-
lamin (MCHZ Ostrava 1962, 1977, 1987), anilin (MCHZ 
Ostrava 1968, 1975, 1985), isopropylamin (MCHZ Ostra-
va 1967, 1985), furfurylalkohol (Spolek Ústí 1964), mast-
né  polyaminy  (Spolek  Ústí  1979),  chlordodekan 
(Petrochema Dubová 1974), dodecylbenzen (Petrochema 
Dubová 1980), acetanilid (Chemopharma Ústí 1986), 2-
aminothiazol (Chemopharma Ústí 1986), Antioxidant CD 
(Duslo Šala  1980,  1985),  Antioxidant  13 (Duslo Šala 
1990), tetramethylpiperidinol (Chemko Strážske 1991), N-
ethylanilin (MCHZ Ostrava 1991),  methylisobutylketon 
(MCHZ Ostrava 1991)  další časové údaje u některých 
procesů znamenají jejich podstatnou inovaci nebo zvětšení 
kapacity. 

V  90.  létech  prof.  Pašek  nadále  navrhuje,  vyvíjí 
a  realizuje  další  a  další  procesy:  N,N-dimethyl-
cyklohexylamin, benzylamin, dibenzylamin, di-sec. buty-
lamin (MCHZ Ostrava), rektifikační linka rozpouštědel 
pro výrobu kapalných kaučuků (Kaučuk Kralupy), rekon-
strukce rektifikační linky cyklohexanonu (Chemko Stráž-
ske), rekonstrukce rektifikační linky benzenu (DEZA Va-
lašské Meziříčí), návrh úpravy technologie a zařízení pro 
výrobu dicyklopentadienu polymerační čistoty (Chemopetrol 
Litvínov), N-ethyl-1-aminonaftalen (VÚOS Rybitví).  

Zkušeností prof. Paška využívají mnohé zahraniční 
společnosti. Vyvíjí procesy (smluvně utajené) pro belgic-
kou firmu UCB Chemicals a je jejím konzultantem pro 
různé otázky technického rozvoje. Firmě Sulzer konzultuje 
technické otázky jejích aktivit na území ČR, kooperuje 
s americkou firmou Chemtech Management při nabídkách 
vlastních procesů i procesů, vyvinutých u českých a slo-
venských firem, konzultoval rozvoj brazilské firmy Quimi-
ca da Bahia. Nepřerušil spolupráci se slovenskými firmami 
VUCHT Bratislava a Duslo Šala, pro něho ovšem v těchto 
případech nejde o zahraničí. V rámci různých procesů 
navrhl více než sto rektifikačních kolon, z nichž bylo asi 
osmdesát postaveno. Bylo toho opravdu hodně! 

Kvalita  a množství výsledků, kterých dosáhl prof. 
Pašek v oblasti aplikovaného výzkumu, jsou nedostižným 
snem  řady celých výzkumných a vývojových pracovišť. 
Je samozřejmé, že se na vývoji uvedených procesů podíle-
lo mnoho dalších lidí, ať již z VŠCHT, kooperujících zá-
vodů a výzkumných ústavů nebo projekčních kanceláří. 

Není mezi nimi ale nikdo, kdo by neuznával výsadní po-
stavení prof. Paška, bez něhož by to prostě nešlo!!  

Je vůbec možné, aby vysokoškolský učitel, tak silně 
angažovaný v práci pro průmysl, zvládal svoje pedagogic-
ké povinnosti? Odpovězme ihned: není pochyb o tom, že 
podíl jubilanta na charakteru výuky na Ústavu (dříve ka-
tedře) organické technologie VŠCHT v Praze je zásadní. 
Předměty, které postupně na škole přednášel, vycházely z 
jeho vlastní koncepce: v 60. létech Heterogenní katalýza, 
v 70. létech Základní operace organické technologie, v 80. 
létech Uhlíkaté suroviny, v 90. létech Syntéza procesu, 
dnes Navrhování procesů. Promítaly a promítají se do nich 
jeho hluboké znalosti a posléze vlastní tvůrčí činností na-
byté obrovské zkušenosti s navrhováním a simulací proce-
sů chemického průmyslu u nás i ve světě. Jeho pedagogic-
ká činnost, výzkumná práce a účast na realizaci procesů 
jedno jsou. Prof. Pašek je autorem pěti skript a spoluauto-
rem (s prof. Horákem) knihy „Navrhování chemických 
reaktorů  z  laboratorních  dat“  (1980),  která  vyšla  též 
v anglickém (1978) a ve francouzském (1981) překladu. 
Jak nicotné je opětovně nastolené počítání „pedagogických 
výkonů“, vyjadřovaných ve „studentohodinách“, jimiž se 
intenzivně  zabývá  řada  „spravedlivých“  v  kontextu 
s pedagogikou profesora Paška. On je vysokoškolský uči-
tel par excellence.  

Plní profesor Pašek své vědecké povinnosti vysoko-
školského učitele? Má vůbec dostatečný počet publikací 
v impaktovaných časopisech? Opět vzrušující otázky pro 
osvícené  vyhodnocovače  výkonů  vědeckých!  Ani  tady 
jubilanta nedostanou! Je autorem asi 140 původních vě-
deckých prací a 160 patentů, z nichž velká část byla reali-
zována. Vedle toho je řešitelem několika stovek nejrůzněj-
ších koncepčních i detailních problémů řady technologií 
a původcem mnoha rozborů, návrhů, námětů, opatření, 
poznámek, jejichž „vědeckost“ je přinejmenším srovnatel-
ná (často větší) s výsledky scientometristy výlučně uzná-
vaných,  mnohdy  však  zcela  samoúčelných  vědeckých 
presentací. Teoretický výzkum býval vždy spíše doplňkem 
vědecké činnosti prof. Paška, orientované především na 
vývoj konkrétních technologií. I tak ovšem teoreticky za-
měřené práce z oblasti studia mechanismu katalytických 
přeměn aminů, získávání a zpracování neizotermních kine-
tických dat, hydrogenační aminace, nestacionární kinetiky 
heterogenně katalyzovaných reakcí a další dosáhly světo-
vého ohlasu. 

Připomeňme ještě, že se prof. Paškovi za jeho práci 
dostalo několika významných ocenění: 
 Státní cena  za vývoj skupiny technologií (1969) 
 Státní cena  za vývoj a realizace technologie antiozo-
nantů v Duslo Šala (1983) 
 Medaile Josefa Hlávky  jako výraz ocenění celoživotní-
ho díla (2001) 
 Česká hlava  Cena Sazky, a.s.  za mimořádný počin 
v oblasti aplikovaného výzkumu a technologických inova-
cí (2004) 
 Cena rektora VŠCHT   za mimořádné výsledky ve vý-
zkumu a vývoji (2005) 
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 Cena Viktora Ettela   za celoživotní příkladný přínos 
k chemicko-technologickému vzdělávání a k rozvoji che-
mického průmyslu v České republice (2007). 
 Medaile Emila Votočka  za zásluhy o rozvoj oboru 
organická technologie na VŠCHT Praha a rozvoj spoluprá-
ce s průmyslem   

Josef Pašek není hrdý na to, že tato ocenění dostal, 
může být ale právem hrdý na práci, za kterou je dostal. Na 
to, že mu ta ocenění patří právem! Vysokoškolský učitel, 
který zásadním způsobem ovlivnil  výukový proces na 
svojí škole a vývoj chemického průmyslu ve své zemi je 
rozhodně ojedinělou osobností světového formátu. Profe-
sor Josef Pašek je prostě jednička!!! 

Čtenář nechť laskavě dovolí na závěr jednu historku 
z nedávné doby. V jedné nejmenované společnosti se vyjá-
dřili nejmenovaní manažéři k možnosti pověření jednoho 
nejmenovaného spolupracovníka vedením nejmenovaného 
projektu: „S ním už nemůžeme počítat, to už je starý 
pán....“. Přítomný profesor Pašek si nahlas posteskl: „Hm, 
hm, to je můj žák!“ Následně přijal takové množství úkolů, 
z něhož by se mnohem mladší kolegové zhroutili. 

Milý  Josefe,  dovol,  abych Ti  za  všechny  kolegy 
a přátele popřál, aby těch žáků bylo ještě hodně a hodně 
moc! 

                  Libor Červený 
 
 

Prof. Ing. Pavlu Kratochvílovi, DrSc.,  
k osmdesátinám 

 
Když jsem na podzim roku 1969 před komisí na Ústa-

vu makromolekulární chemie absolvoval přijímací poho-
vor, jeden ze zkoušejících (mladší, ještě ne čtyřicetiletý) 
mi pak oznámil, že mohu nastoupit v jeho oddělení. Vyza-
řovala z něj taková autorita, že i když jsem se snažil o klid, 
moc mi to nešlo a z trémy jsem se vyjadřoval asi nepříliš 
inteligentně,  což jsem maskoval hraným sebevědomím. 
Byl to Ing. Pavel Kratochvíl, DrSc. (ano, již tehdy doktor 
věd!), pod jehož vedením jsem po několika letech vypra-
coval a obhájil svou kandidátskou disertační práci. Jelikož 
měl tehdy na starosti i vědeckou výchovu aspirantů, tak 
spoluvytvářel  obsah i  formu zkoušky k aspirantskému 
minimu, kterou jsem na počátku aspirantury musel absol-
vovat a která byla pravděpodobně inspirována pověstnými 
písemkami prof. Wichterleho na VŠCHT v padesátých 
letech. Písemná část našeho minima trvala celý půlden, 
v rychlém sledu se střídaly nové a nové papíry s otázkami 
z celého oboru makromolekulární vědy. Těžší zkoušku 
jsem v životě neskládal a dodnes s hrůzou vzpomínám na 
asi šestitýdenní, velmi intenzivní přípravu k ní, kdy jsem 
pod náporem učiva začal mít problémy s insomnií. 

Náročnost k sobě i k druhým je tedy výrazným rysem 
jubilanta, který letos v únoru dovršil osmdesátku. Mnozí 
mí kolegové se obávají jeho pověstného sarkasmu, s nímž 
někdy komentuje dění kolem sebe, ať již v oblasti odborné 
či jiné. Ale i oni musí přiznat, že je to téměř vždy sarkas-

mus oprávněný, který směřuje spíše k nápravě věci samé 
než proti původci této věci. Navíc bývá doprovázen suchým 
humorem, takže kritizovaný se mnohdy sám zasměje. 

Odkazuji čtenáře na článek Dr. Bohdaneckého1, který 
v tomto časopise před deseti lety publikoval při příležitosti 
jubilantových sedmdesátin, a v němž mnohé z jeho vlast-
ností a schopností vystihl zasvěceněji, než bych mohl já. 
Omezím se zde už jen na srdečnou gratulaci a přání, aby si 
jubilant uchoval do dalších let dobré zdraví, své důsledné 
kritické myšlení a vědeckou výkonnost. A abych vyhověl 
případným zájemcům o fakta spojená s jubilantem, připo-
juji převzaté CV: 

Prof. Kratochvíl absolvoval v r. 1949 na Vančurově 
reálném gymnáziu v Praze-Smíchově; v letech 19491953 
studoval na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze 
(VŠCHT); vědeckou hodnost CSc. získal v r. 1960 na 
Ústavu  makromolekulární  chemie  ČSAV  (ÚMCH); 
v  r.  1968  mu  byla  udělena  vědecká  hodnost  DrSc. 
(ÚMCH); v r. 1991 se habilitoval pro obor makromoleku-
lární chemie na VŠCHT a roku 1992 byl jmenován profe-
sorem makromolekulární chemie. 

Pracovat začal v roce 1953 jako technolog ve Výcho-
dočeských chemických závodech v Pardubicích-Rybitví. 
V létech 19531957 působil jako asistent a odborný asis-
tent na Vysoké škole chemicko-technologické v Pardubi-
cích. V roce 1957 nastoupil do Ústavu organické chemie 
a biochemie ČSAV; od r. 1959 pracuje v Ústavu mak-
romolekulární chemie AV ČR; v létech 19901998 byl 
jeho ředitelem. 

Je zakládajícím členem Učené společnosti ČR, čle-
nem České komise pro UNESCO, Stálé pracovní skupiny 
pro chemii, Akreditační komise, vědeckých rad vysokých 
škol a mnoha dalších grémií; dále je členem (Fellow) The 
Royal Society of Chemistry (London), je nebo byl členem 
velkého počtu výborů a komisí, International Union of 
Pure and Applied Chemistry, UNESCO, All European 
Academies, European Science Foundation a dalších orga-
nizací, jakož i mnoha edičních rad mezinárodních časopi-
sů. Členem Komise pro etiku vědecké práce AV ČR je od 
r. 2002, do r. 2005 byl jejím předsedou. 

Je nositelem řady ocenění, např. Čestné oborové me-
daile J. Heyrovského za zásluhy v chemických vědách 
AV  ČR,  Zlaté  medaile  Vysokého  učení  technického 
v Brně, Zlaté pamětní medaile Fakulty chemické Vysoké-
ho učení technického v Brně. V roce 2002 mu byl udělen 
čestný doktorát Univerzity Pardubice, v roce 2006 medaile 
Emila  Votočka  za  zásluhy  o  rozvoj  vědy  a  techniky 
a v roce 2007 čestná medaile za zásluhy o rozvoj vědy De 
scientia et humanitate optime meritis. 
 
LITERATURA 
 
1. Bohdanecký M.: Chem. Listy 94, 144 (2000). 
 

Jiří Podešva 
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Za Ing. Miroslavem Bábkem 
 
 
Dne 21. listopadu 2010 by se pan 
inženýr  Miroslav  Bábek dožil  90 
let. V kondicionálu jsem si začátek 
letošního medailonu o naší gumá-
renské legendě nepředstavoval. Leč, 
co nikdo nečekal, stalo se. V neděli 
28.  března  2010  dotlouklo  srdce 

neúnavného gumárenského chemika a technologa hned po 
poslední konzultaci, kterou jeho mozek, ač stižen nepřízni-
vou příhodou, ještě udělil.  

Ve svých 19 letech prošel prostějovský rodák po ab-
solvování zemského vyšší reálného gymnázia pracovním 
táborem firmy Baťa v Lutoníně. Odtud přešel k výrobě 
chloroprenového kaučuku a později se stal gumárenským 
laborantem v technologické laboratoři Baťova výzkumné-
ho ústavu. Tato problematika mu natolik učarovala, že ho 
po válce přivedla k vysokoškolskému studiu na Chemické 
fakultě Vysokého učení technického v Brně. 

Jako inženýr prošel funkcemi gumárenského chemi-
ka, vedoucího oddělení a odboru ve Výzkumném ústavu 
gumárenské a plastikářské technologie. Zavádění výroby 
chloroprenového kaučuku v Československu ho vyprovo-
kovalo k jeho první knižní publikaci v tehdejším Státním 
nakladatelství technické literatury  Svitpren, která byla 
tehdy velmi kladně přijata. V dalších letech se ve spolu-
práci s kolektivem Výzkumného ústavu syntetického kau-
čuku podílel na vývoji butadien-styrenového kaučuku Kra-
lex,  jehož  výroba  byla  realizována  podnikem Kaučuk 
v Kralupech nad Vltavou, a jeho zavádění do technické 
praxe. Později se věnoval problematice výroby technické 
pryže v oblastech gumárenských surovin, skladby kauču-
kových směsí, klasifikace a normalizace pryže i zavádění 
nových technologických postupů do výroby. 

Získané zkušenosti velmi ochotně předával širší gu-
márenské veřejnosti  velmi zajímavými přednáškami na 
nejrůznějších setkáních podnikových, národních i mezi-
národních, vlastními publikacemi v odborných časopisech 
a posuzováním prací svých kolegů ve funkcích recenzenta 
nebo lektora. Stal se také spoluautorem dalších monogra-
fií, především v tématické řadě Gumárenské technologie. 
V knižní publikaci Pryž jako konstrukční materiál zhodno-
til své mnohaleté úsilí při vytváření materiálových listů 
pryže v rámci tvorby ČSN i norem ISO, a to jako dlouho-
letý předseda jednak Stálé komise pro standardizaci gumá-
renských surovin a technické pryže při Ústavu pro norma-
lizaci a měření, jednak pracovní skupiny Klasifikace pryže 
při technické komisi č. 45 International Standard Organi-
zation (ISO). Dlouhou dobu byl členem státní zkušební 
komise pro státní závěrečné zkoušky na katedře technolo-
gie kaučuku a plastických hmot Vysoké školy chemicko-
technologické v Praze. Výčet do slova a do písmene celo-
životních odborných aktivit Ing. Bábka by mnohonásobně 
překročil  obvyklý rozsah nekrologu. V této souvislosti 
však nemohu nepřipomenout, že ještě před pěti léty inicio-
val výzkum účinku slunečního (resp. ultrafialového) světla 

na barevnou stabilitu pryže, což byla problematika do té 
doby prakticky neřešená jak v tuzemsku, tak v zahraničí, 
a stal se spoluautorem přednášky, která vzbudila značný 
zájem na prestižní světové gumárenské konferenci  Inter-
national Rubber Conference 2005  v holandském Maas-
richtu. 

Ing. Bábek byl více než půlstoletí aktivně činný také 
v České společnosti průmyslové chemie. Stál u zrodu její 
Odborné skupiny pro kaučuk a pryž, jejímž se stal jednate-
lem a později předsedou, po úpadku její činnosti po roce 
1989 stál stejně vehementně u jejího znovuzrození pod 
hlavičkou Gumárenské skupiny Zlín jakožto místní poboč-
ky ČSPCH. Byl opět jejím prvým jednatelem, zanedlouho 
ještě garantem vzdělávacích kurzů a do konce svého života  
šéfredaktorem Gumárenských listů a vlastně jediným jejím 
skutečným „spiritus agens“. Za jeho celoživotní dílo mu 
představenstvo  České  společnosti  průmyslové  chemie 
udělilo v roce 2008 Cenu Viktora Ettela. Za panem inže-
nýrem Miroslavem Bábkem zůstane v české i slovenské 
gumárenské obci ještě dlouhou dobu bílé místo. Čest jeho 
památce. 

Vratislav Ducháček  
 
 
 

Vzpomínka na prof. RNDr. 
Josefa Pacáka, DrSc. 
 
S  hlubokou  lítostí  jsme  přijali 
zprávu, že dne 2. 6. 2010 zemřel 
prof.  RNDr. Josef Pacák, DrSc., 
profesor organické chemie a eme-
ritní profesor Univerzity Karlovy 
v Praze. 
Prof. Pacák se narodil 16. 7. 1927 

ve Slaném, kde stále patří mezi ty osobnosti, na které se 
nezapomíná. Vysokoškolské studium absolvoval na Příro-
dovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde od roku 1950 
pracoval jako asistent a od roku 1964 jako docent. Hod-
nost doktora věd získal obhajobou práce z oboru fluorova-
ných sacharidů v roce 1987, profesorem organické chemie 
byl jmenován v roce 1990. 

V oblasti vědy významně přispěl, společně se svými 
kolegy z Katedry organické chemie PřF UK, k vývoji po-
zitronové  emisní  tomografie  (PET)  první  syntézou  2-
deoxy-2-fluor-D-glukosy. Za tuto činnost mu bylo v roce 
2003 uděleno Společností nukleární medicíny čestné člen-
ství České lékařské společnosti  JEP. Redakcí časopisu 
Chemické listy byla prof. Pacákovi udělena v roce 2002 
Cena Karla Preise za práci „Deoxyfluorglukosa, mezník ve 
vývoji pozitronové emisní tomografie (historie jednoho 
výzkumu)“. 

Kromě odborných úspěchů prof. Pacáka je nutné oce-
nit  jeho mnohaletou pedagogickou činnost,  nejprve na 
Katedře  organické  chemie  Přírodovědecké  fakulty  UK 
v Praze, od roku 1988 pak na Katedře učitelství a didakti-
ky chemie tamtéž. Jeho učebnice a skripta patří pro svou 
přehlednost a srozumitelnost mezi nejžádanější a nejoblí-
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benější, stejně tak se s velkým ohlasem setkávaly přednáš-
ky z organické chemie. Na fakultě zavedl středoškolskými 
učiteli velmi oblíbené kurzy dalšího vzdělávání učitelů 
chemie a tradici pravidelných seminářů k problematice 
výuky  organické  chemie  na  středních  školách. 
S pedagogickou činností souvisí i jeho roční přednáškový 
pobyt na Universidad de Oriente v Santiago de Cuba 
a vyznamenání kolumbijským řádem „Al Merito“ za při-
spění k založení celostátní soutěže „Premio Iberoamerica-
no“ pro studenty španělštiny a portugalštiny (2004). 

Prof. Pacák byl v letech 19651967 vedoucím Kated-
ry chemie na Pedagogické fakultě  Univerzity  Karlovy 
v Praze, v letech 19901994 vedoucím Katedry učitelství 
a didaktiky chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity 
Karlovy v Praze, vrcholem jeho manažerské činnosti byla 
funkce prorektora Univerzity Karlovy (19901994). 

Nemůžeme zde vyjmenovat všechny aktivity prof. 
Pacáka a jejich význam pro širokou odbornou i laickou 
veřejnost. S jistotou však můžeme říci, že prof. Pacák byl 
vždy ctěn, uznáván a obdivován a navždy zůstane v našich 
vzpomínkách nejen jako pedagog a vědec, ale též jako 
vynikající  člověk  s  jistým  jemu  vlastním  humorem, 
s darem slova mluveného i psaného a mimořádného hu-
debního nadání. Ve smutečním oznámení jsme četli slova 
„Kdo uměl radost rozdávat,  nežil zbytečně“. Pro prof. 
Pacáka to platí v plné míře a tato jeho osobní vlastnost mu 
pomáhala i v posledních několika letech života, kdy byl 
sužován vážnými zdravotními problémy. 

Vše, co prof. Pacák zvládal, by nemohl vykonat bez 
přispění své milované ženy Alexandry, se kterou žil dlou-
há léta a která byla jeho nepostradatelnou oporou až do 
posledních chvil jeho života. 

 
Sbohem pane profesore, budete nám chybět. 
 

  František Zemánek, Helena Klímová 
 Katedra učitelství a didaktiky chemie  
  Přírodovědecká fakulta UK v Praze 

 
 
Odešel Josef Pacák,  
„učitel organických chemiků“ 
 

Můj stařičký učitel (termín, který sám o sobě často 
používal) míval na „chemáku“ na dveřích za starých časů 
výstřižek z novin: „Pacák je naším nejlepším beatovým 
bubeníkem“. Nebyla to pravda, byl naším nejlepším učite-
lem, ať již se jednalo o organickou chemii, pedagogiku, 
přednášení, práci v laboratoři, ale i šprýmy, psaní básni-
ček, písniček, hru na nejeden hudební nástroj ale i starost 
o studenty a spolupracovníky a život sám. 

Jakkoliv se na něm podepsala doba a politika, kdy mu 
nebylo dlouho dovoleno stát se profesorem (ačkoli si titul 

„profesor“ přivezl už ze svého působení na Kubě) ani dok-
torem vědem, byť podle tehdejších ukazatelů na to odbor-
ně měl, nezahořkl. Chyběla mu však vhodná legitimace 
a on se za to nejen nestyděl, ale dokázal to občas říci 
i nahlas. „NPD“ (Náš Pan Docent) nezahořkl, pracoval 
a již v roce 1969 publikoval, kromě mnoha jiných syntéz 
tehdy i onehdy, první syntézu 2-fluor-2-deoxy-D-glukosy, 
(kterou v podobě s [18F] nazývají lékaři dnes „molekulou 
století“ a váží si jej za to), dále pak skládal muziku; 
z  nejpopulárnějších  opusů  vybírám  namátkou  dílo 
„Medvídku medvídku milý“, které zaznělo i v naší televizi 
anebo „Ave Maria“, které se vedle (často mezi chemiky 
méně)  známějších autorů  hrálo  koncem šedesátých let 
o vánocích v jednom pražském kostele,  proděkanoval, 
přednášel, psal knížky, staral se o studenty, své diplomanty 
a jím založené a „opiplávané“ dámské oddělení laboratoře 
atd. atd. Po plyšovém převratu se mu, naštěstí, dostalo, 
alespoň částečného zadostiučinění a to ho jistě těšilo. 

Když jsem zmínil „psal knížky“, musím říci, že Pacák 
patřil k lidem, kteří měli shůry dáno, neboť ještě v dobách, 
kdy organické chemii vládla „Zelená příšera“ (jejíž nad-
vláda nebyla narušena ani nesmělým pokusem prof. Wich-
terleho, ani barevným Cramem Hamondem), psal skripta, 
které byly svou koncepcí tak jiná, že bych je směle přirov-
nal k dnešním bestsellerům, jako Mc Murry‘s Fundamen-
tals of Organic Chemistry. Skripta, ze kterých se postupem 
doby staly knížky, které učily studenty ne několik set po-
jmenovaných reakcí a několik tisíc sloučenin ale skutečné 
základy, kvintesenci organické chemie, s porozuměním 
pro věc, často s pohrdáním klasiky, přinášejíce vlastní 
novátorské  pohledy,  ale  hlavně  ukazujíce  „k  čemu to 
všechno je a jak to slouží člověku“. 

O Pacákovi se psalo mnoho, když dostal, jako prvý na 
zeměkouli Bauerovu cenu za přínos chemické pedagogice; 
když byl jmenován čestným členem lékařské společnosti, 
když měl kulatiny, atd. atd. a máloco ještě nebylo napsáno. 
Co by ale mělo být psáno ba omíláno (či tesáno), že Pacák 
byl jeden z lidí, kteří odcházeje (pravděpodobně přímo za 
Ladislavem Smoljakem do českého nebe) způsobil české 
chemii, jako takové, velikou ztrátu. Politujme a polkajme, 
neboť takové osobnosti jako Pacák se vyskytují poskrov-
nu, ale nedělejme to dlouho a přes míru, protože srandista 
Pacák z toho nebe rád uvidí, že tím lkaním nezastíráme 
nechuť k práci a že s úsměvem na rtech projevujeme jeho 
hezké památce náležitou úctu. Hned zítra po funuse ti Jo-
sefe připijeme a tak úlitbou poděkujeme za tvoji záslužnou 
a ne vždy doceňovanou práci. Prof. RNDr. Josef Pacák, 
DrSc. zůstane mezi námi jako vynikající chemik, symbol 
českého učitelství a dobrý člověk. 

 
Pavel Drašar, Pacákův učedník 
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Jubilanti ve 4. čtvrtletí 2010 
 
85 let 
RNDr. Leopold Zemene, (11.10.), Technické muzeum 

Brno 
Ing. Miroslav Janík, CSc., (30.11.), VÚ pro koksochemii 

Valašské Meziříčí 
Prof. RNDr. Oldřich Fischer, DrSc.,  (5.12.), PřF MU 

Brno  
Prof. Ing. Jan Škoda, DrSc., (10.12.), ÚOCHB AV ČR 

Praha 
Doc. Ing. Dr. tech. František Vláčil, CSc., (13.12.), 

VŠCHT Praha 
 
80 let 
Ing. Jaroslav Sluka, (3.1.), VÚFB Praha 
Prof. Ing. Jiří Šesták, DrSc., (4.10.), ČVUT Praha 
Prof. MUDr. Emanuel Zelníček, CSc., (14.12.), LF MU 

Brno 
Ing. Vlastimil Kůdela, CSc., (23.12.), ÚMCH AV ČR 

Praha 
Ing. Zeno Šimůnek, CSc., (26.12.), VÚPP Praha 
 
75 let 
RNDr. Bohuslav Poljak, CSc., ( 1.10.), NHKG Ostrava 
Prof. Ing. Jiří Vondrák, DrSc., (15.10.), ÚACH AV ČR 

Řež 
Mgr. Jaroslav Šarhan, CSc., (18.10.), Centrum staveb. 

inženýrství Praha 
Ing. Karel Janeš, CSc., (18.11.), JKC s.r.o. Praha 
Dipl. tech. Jiří Kroupa, (30.11.), Spolchemie Ústí nad 

Labem 
Ing. Dušan Thomes, (17.12.), SVÚ Český Brod 
RNDr. Ivana Kunzlová, CSc., (23.12.), FÚ AV ČR Praha 
 
70 let 
Ing. Jiří Mareček, CSc., (24.10.), OÚ Ústí nad Labem 
Prof. RNDr. Richard Pastorek, CSc., (11.11.), PřF UP 

Olomouc 

Doc. Ing. Jiří Čmolík, CSc., (21.11.), Setuza Ústí nad 
Labem 

 
65 let 
Ing. Magda Nová, (25.10.), SODB Pardubice 
Ing. Karel Kaufman, (4.11.), Rakovník 
Ing. Jaroslav Kučera, (18.11.), Spofa Praha 
      
60 let 
Ing. Igor Brežný, (10.10.), Povodí Ohře Teplice 
RNDr. Jan Eisler, (13.10.), ChemPlant Technology Ústí 

nad Labem 
RNDr. Marie Vasileská, CSc., (17.10.), Krajský pedago-

gický ústav Praha 
Prof. RNDr. Jozef Csöllei, CSc., (2.11.), FAF VFU Brno 
Ing. Jitka Řežábková, (9.11.), Pražské pivovary Praha 
Ing. Viktor Mejstřík, CSc., (10.11.), VÚOS Pardubice 
Doc. Ing. Petr Pánek, CSc., (11.11.), PedF Ostrava 
Ing. Jiří Schöngut, CSc., (14.11.), Česká rafinérská Litvínov 
Prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc., (26.11.), VŠCHT Praha 
Prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc., (25.12.), Univerzita 

Pardubice 
 
Blahopřejeme 
 
 
 
Zemřelí členové Společnosti 
 
Doc. Dr. Ing. Jaromír Plešek, CSc., ÚACH AV ČR 

Praha, zemřel 2. dubna 2010 ve věku nedožitých 83 let. 
Prof. RNDr. Josef Pacák, DrSc., PřF UK Praha, zemřel 

2. června 2010 ve věku nedožitých 83 let. 
Doc. Ing. Věra Křížová, DrSc., VŠCHT Praha, zemřela 

5. června 2010 ve věku 70 let. 
 
Čest jejich památce 

Výročí a jubilea 
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Česká společnost chemická 
Sekretariát a redakce Chemických listů 
Novotného lávka 5 
116 68 Praha 1 
tel./fax: 222 220 184, redakce tel. 222 221 778 
e-mail: chem.spol@csvts.cz 
http://www.csch.cz 

Proč se stát členem České společnosti chemické  
 
Zapojení v České společnosti chemické, členu Asociace českých chemických společností, přináší individuálním chemikům 
kromě vlastního členství v největší a nejstarší profesní organizaci chemiků:  
 

 celosvětově uznávanou příslušnost k jedné z nejstarších profesních organizací v chemii na světě, 

 možnost zapojení se do práce a komunikace v jedné z místních či odborných poboček ČSCH, 

 kontakty, informace, služby, možnosti, uplatnění... 

 podstatné slevy u vložného na sjezdech a konferencích, jejichž oficiálním pořadatelem je ČSCH, 

 možnost dostávat 4 ročně zdarma tzv. „bulletinové číslo“ Chemických listů, 

 možnost objednání předplatného Chemických listů s významnými slevami, 

 možnost objednání „osobního balíku předplatného“ Chemických listů a časopisů konsorcia EUChemSoc, 

 členské informace o nových knihách, produktech a službách i o připravovaných odborných akcích na celém světě, 
informace o dění v evropských chemických  strukturách 

 možnost zažádání o evropskou nostrifikaci chemického vzdělání a odborné praxe spojenou s udělením titulu Eurchem, 
platného v celé EU, 

 přístup ke službám a slevám poskytovaným členskými organizacemi EuCheMS pro členy národních organizací, 

 možnost přidruženého členství  v IUPAC, 

 možnost získání a doporučení členské přihlášky do významných zahraničních chemických společností (RSC, ACS , 
GDCh, GÖCh, SFC aj.), 

 možnost získání příležitostných slev obchodních firem spolupracujících s ČSCH, 

 možnost uplatnit informace z vlastní pracovní činnosti (výsledky, novinky, inzerce, tisková oznámení aj.), 

 možnost zveřejnění vlastního oznámení v rubrice Bulletinu Chemických listů „Práci hledají“, 

 vedle individuálního členství je možné kolektivní členství firem, 

 a řadu dalších služeb. 
 
 
 
Jak se stát členem ČSCH 
 
Členská přihláška je k dispozici na internetových stránkách ČSCH nebo na sekretariátu ČSCH. Členství je přístupné pro 
všechny zájemce o chemii a přijetí nového člena doporučí dva členové ČSCH (doporučení je možné nahradit odborných 
životopisem), členství nabývá platnosti po schválení hlavním výborem ČSCH.  
Výši členských příspěvků a možné slevy schvaluje na návrh předsednictva hlavní výbor ČSCH. 
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