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Věda o domácím a restauračním vaření se v průběhu 

historie dostala z amatérského přístupu až do oblasti sku-
tečného vědeckého úsilí1,2. Dnes mnoho potravinářů, šéf-
kuchařů, stejně jako většina konzumentů souhlasí s tím, že 
chemické principy mají významný vliv na organoleptickou 
hodnotu pokrmů. Mnoho nových chemických aplikací 
pomáhá kuchařům vytvářet nové pokrmy a rozšířit škálu 
dostupných technik v jejich kuchyních. Několik prací 
s touto tematikou se objevilo ve vědecké literatuře1-6, ale 
hlavně tyto aplikace upoutaly pozornost médií. Uvedená 
problematika je v centru nového pojetí – tzv. molekulární 
gastronomie.  

Jako první začali, v osmdesátých letech dvacátého 
století, s molekulární gastronomií anglický fyzik maďar-
ského původu Nicholas Kurti (1908–1998) a  francouzský 
chemik Hervé This (*1955). Cílem jejich výzkumu bylo 
hlouběji poznat, co vlastně s potravinami děláme při pří-
pravě jídel, a upravit naše postupy k ještě lepšímu využití 
výživově pozitivních složek, které potravina obsahuje, a to 
i s ohledem na chuť7,8. 

Z praktického hlediska přináší molekulární gastrono-
mie do kuchyně nejen přesné analytické metody, ale také 
nové techniky a recepty. Připravuje pokrmy metodami 
známými spíše z chemických laboratoří (emulgování, mra-
žení tekutým dusíkem, přidávání různých látek rozkládají-
cích strukturu suroviny, použití tlakových bombiček 
a vakuových pump atd.). Výsledkem jsou pak nové netra-
diční pokrmy a nové chuťové zážitky. Klasická jídla, jako 
např. saláty nebo polévky, získají molekulární transforma-
cí neobvyklý vzhled a tvar. Molekulární gastronomie pou-
žívá také běžné, velmi kvalitní suroviny s nečekanou fan-
tazií. Například polévka v kuličkách, průhledný fazolový 
gel, zmrzlina s vůní havanského doutníku, olivové nudle, 
ovocné perly, jahodové špagety, šlehačka z husích jater 
apod.  

Myšlenky molekulární gastronomie se začaly rozvíjet 
ve dvou směrech. Na jedné straně se prohlubují a zpřesňují 
laboratorní a teoretické poznatky o molekulárních přemě-
nách v jednotlivých složkách potravin, na druhé straně 
vznikají nové „molekulární“ postupy a recepty.  

Někteří šéfkuchaři však zkoumají i chuťové kombina-
ce zdánlivě disharmonické, jako jsou třeba jahody 

s pepřem, banán s petrželí nebo čokoláda s kaviárem. Mo-
lekulární gastronomie pak může teoreticky vysvětlit, proč 
jsou tyto netradiční kombinace tak působivé. Tak vznikla 
nová technika párování potravin – "foodpairing".  

Molekulární gastronomie v podstatě vychází z toho, 
že každé jídlo se skládá z molekul a jednotlivé reakce 
a transformace potravin v závislosti na teplotě, čase, hněte-
ní, šlehání atd., lze sledovat na molekulární úrovni. To je 
nejen velmi zajímavé, ale může být i prakticky užitečné při 
vývoji nových netradičních kuchařských postupů9-10.  

Molekulární gastronomie používá stejné suroviny 
jako gastronomie klasická, ale zásadně se liší použitými 
postupy. Díky užívání technik, které nejsou běžně spojová-
ny s vařením, je možné dosahovat zcela nových výsledků. 
Kromě zmíněného tekutého dusíku tak kuchaři-
experimentátoři používají řadu dalších látek (např. alginát 
sodný, 95% alkohol, chlorid vápenatý) a také laboratorních 
technologií, které jim pomáhají rozkládat potraviny, měnit 
jejich strukturu i vlastnosti. Tyto metody jsou samozřejmě 
velmi náročné na znalosti a soustředění kuchaře.  

Nové technologie vyžadují zcela přesné postupy, 
a tím se jejich tvůrci i uživatelé částečně přesouvají z ob-
lasti kulinářství do oblasti vědy. Zatímco v rámci konven-
ční gastronomie mohou kuchaři tvořit "podle citu", protože 
už ze zkušenosti poznají třeba správnou hustotu těstíčka či 
dostatečné oslazení dezertu, molekulární kuchaři se při 
přípravě jídla například tekutým dusíkem na nic takového 
spoléhat nemohou. Pokud chtějí dosáhnout požadovaného 
výsledku, musejí dodržet přesný postup, množství a teplo-
tu surovin.  

Kritici vyčítají molekulární kuchyni používání aditiv, 
která umožňují řadu jejích "kouzel". Jsou to především 
želírující látky a emulgátory z výrobků potravinářského 
průmyslu. Některé z těchto látek nejsou vhodné pro malé 
děti a receptury často příliš důvěry nevzbuzují. Přestože 
jsou tyto látky zdravotně nezávadné, přání dobré chuti, uve-
dené pod touto recepturou, může znít trochu ironicky.  

Zmíněný Hervé This, spoluzakladatel a dodnes vý-
znamný propagátor molekulární gastronomie, na výtky 
ohledně nepřirozenosti a přílišné chemizace tohoto kuli-
nářského směru odpovídá jednoduše: všechny postupy, 
které lidstvo využívá odjakživa v kuchyni, jsou chemicko-
fyzikální. Při pečení, smažení, mixování a všech ostatních 
běžných kuchyňských postupech také měníme strukturu 
i vlastnosti potravin a nijak nepřirozené nám to nepřipadá. 
Tak proč nebýt k dusíkem připravené játrové šlehačce 
stejně tolerantní, jako jsme ke smaženému řízku11. 
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J. Mlček and O. Rop (Department of Food Technol-
ogy and Microbiology, Tomas Bata University, Zlín): New 
Concept of Gastronomy from Chemical Viewpoint 

 
A review is given on the field of molecular gastrono-

my and its relation to science and cooking. It shortly de-
scribes the history of molecular gastronomy (dealing also 
with its  definition), topical themes of this concept and the 
difference between science and cooking. In particular, the 
fact is highlighted that the kitchen serves as an ideal place 
to foster interactions between scientists and the chefs, 
which leads to benefits for the general public in the form 
of novel  and high-quality foods.  
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Školní pokus je ve výuce chemie naprosto nezastupi-

telný. Bohužel rozsah experimentální činnosti tomu ve 
školní praxi často neodpovídá. Jednou z cest, jak zabránit 
tomuto negativnímu trendu, je inovace didaktických postu-
pů.  

Provádění reálných experimentů je náročné jak po 
stránce metodické, tak po stránce materiální, bezpečnostní 
a v neposlední řadě i organizační.  

Pro snadnější zařazení chemických pokusů do výuky 
jsme se pokusili vytvořit jejich digitalizovanou video-
databázi. Výsledky projektu jsou volně dostupné 
(freeware) na webových stránkách katedry aplikované 
chemie ZF JU v sekci Oddělení didaktiky chemie1.  

Způsob zpracování by měl umožnit učiteli efektivněj-
ší výklad probírané látky prostřednictvím detailních záběrů 
průběhu popisovaných reakcí. Zároveň však není vylouče-
no ani využití v dalších fázích výuky a zejména samostu-
dia. Důležitý je také motivační efekt, který s sebou přináší 
digitální projekce.  

Cílem projektu bylo vytvořit didaktickou pomůcku 
usnadňující názornou prezentaci učiva chemie, která ušetří 
nejen materiální prostředky potřebné na provedení reálné-
ho experimentu, ale především čas nutný na jeho přípravu 
a provedení, přičemž odpadají také bezpečnostní rizika.  

Školní pokusy jsou na uvedených stránkách dostupné 
od března roku 2004. V současné době jsou tvořeny sedmi 

kapitolami. Každá kapitola databáze představuje samostat-
ný projekt, který vznikl v rámci řešení diplomové práce 
studentek Pedagogické fakulty Jihočeské Univerzity 
v Českých Budějovicích. V letech 2004 až 2006 byly vy-
pracovány oddíly zaměřené na výuku obecné a anorganic-
ké chemie (celkem 59 pokusů).  

V letech 2010 až 2011 byla databáze doplněna o kapi-
toly s pokusy z organické chemie, biochemie a makromo-
lekulární chemie. Přibylo celkem 52 pokusů, takže 
v současnosti je k dispozici 111 experimentů. Celková 
délka videí je téměř čtyři a půl hodiny.  

Pokusy jsou doplněny návody na jejich provedení, 
vysvětlením principu a případně doprovodnými otázkami 
a úkoly, které naznačují možné didaktické využití. Video 
lze jednoduše přepnout do „fullscreen“ módu, což lze pro-
vést například tak, že najedeme kurzorem na obrazovku 
videa a dvakrát klikneme levým tlačítkem myši. Videozá-
znam lze v libovolném okamžiku zastavit a podrobně ko-
mentovat, a to i u procesů, jejichž průběh je při reálném 
experimentu tak rychlý, že ho lze jen obtížně sledovat. Pro 
frontální výuku doporučujeme užít dataprojektor. Ten 
umožní žákům lépe sledovat daný jev, který je prezento-
ván ve zvětšeném měřítku.  

Závěrem je však nutno zdůraznit, že tato forma pre-
zentace učiva v žádném případě nemůže nahradit v plném 
rozsahu všechny funkce reálného chemického experimen-
tu.  

 
LITERATURA 
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Ze života chemických společností 

Odborná setkání 

Medaile České společnosti chemické udělena 
Zdeňku Havlasovi 

 
RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc. byl v den svých 

60. narozenin vyznamenán Medailí ČSCH. Havlas se naro-
dil 13. 5. 1951 v Loučeni, studoval fyzikální chemii na 
Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde 
dosáhl titulu doktora přírodních věd v roce 1975 (školitel 
P. Hobza). Poté pracoval na Ústavu organické chemie 
a biochemie ČSAV, kde také v roce 1979 dokončil své 
studium obhajobou kandidátské dizertační práce (školitel 
R. Zahradník). V letech 19791980 byl na vědeckém po-
bytu na Cornellově Univerzitě, USA v laboratoři laureáta 
Nobelovy ceny, prof. R. Hoffmana. V té době se již plně 
věnoval teoretické, a to především kvantové chemii. Na 
konci osmdesátých let získal prestižní stipendium Hum-
boldtovy nadace a v letech 19861988 pracoval na Univer-
zitě J. W. Goethe ve Frankfurtu, SRN v laboratoři 
prof. Hanse Bocka. V roce 2001 dosáhl vědeckého titulu 
doktora věd. Doktor Havlas publikoval 149 původních 
prací s počtem citací převyšující 4000, jeho h-index je 
29. Nejcitovanější práce „Blue-shifting hydrogen bonds“ 
autorů Hobza P., Havlas Z. [Chem. Rev. 100, 4253 (2000)] 
je v odborné literatuře citována 725.  

Hlavními obory jeho odborného zájmu jsou kvantová 
a výpočetní chemie, struktura a dynamika molekulových 

a biomolekulových systémů, vodíková a nepravá vodíková 
vazba, relativistické efekty v organických systémech 
a excitované stavy. 

Od roku 1979 pracuje jako vědecký pracovník Ústavu 
organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i., je členem 
Centra biomolekul a komplexních molekulových systémů 
(od r. 2000) a ředitelem Ústavu organické chemie a bio-
chemie AV ČR, v.v.i. (od r. 2002). Roku 2006 byl zvolen 
členem Vědecké rady VŠCHT a týž rok členem 
a předsedou Řídící komise Výzkumného centra fy Gilead 
na ÚOCHB. Od roku 2007 pracuje jako vedoucí vědecké-
ho týmu „teoretická chemie“ ÚOCHB. Je dlouholetým 
členem Učené společnosti ČR a roku 2001 mu byla uděle-
na Cena Učené společnosti. Od roku 2006 je externím 
učitelem na Fakultě potravinářské a biochemické technolo-
gie VŠCHT Praha. 

Dr. Havlas je členem ČSCH od roku 2002, za tu dobu 
se podílel na organizaci řady odborných setkání. Ve funkci 
ředitele ÚOCHB AV ČR nejen tyto akce podporoval, ale 
podílel a podílí se pravidelně na podpoře ČSCH a jejího 
časopisu Chemické listy, ve kterém je též dlouholetým 
členem redakční rady. Podílí se jako spoluorganizátor sek-
ce na organizaci 4. Evropského chemického kongresu. Je 
úspěšným propagátorem chemie, spolupracuje s tiskem 
rozhlasem a dalšími medii. 

Pavel Drašar a Martin Fusek 

Official Launch Ceremony for the International 
Year of Chemistry (IYC 2011), 
2728 January 2011 at UNESCO World  
Headquarters in Paris, France  

 

Jak jistě každý příznivec přírodních věd ví, rok 2011 
byl vyhlášen rokem chemie. Heslo této akce je Chemistry 
– our life, our future (v překladu Chemie – náš život, naše 
budoucnost). Vše je pořádáno pod záštitou IUPAC 
a UNESCO a hlavním cílem je změnit vnímání chemie 
u veřejnosti a zdůraznit její potřebu pro lidstvo ve všech 
ohledech lidského života. 

Oficiální zahájení se konalo ve dnech 27. a 28. ledna 
v Paříži, kde byl v těchto dnech soustředěn celý chemický 
svět. Pozváni byli i studenti z každé země, která získala 
zlaté medaile na Mezinárodní chemické olympiádě mi-
nulý rok v Tokyu. Tak jsme se dostali do Paříže i my. 
Dvoudenní konference se konala ve známé trojkřídlé 
budově UNESCO nedaleko Eifelovky, tedy na velmi pěk-
ném místě.  

Po slavnostním čtvrtečním přivítání následoval blok 

přednášek a prezentací. Někteří řečníci mluvili anglicky, 
někteří byli tlumočeni z francouzštiny do sluchátek a ves-
měs se vyznačovali nízkou atraktivností a záživností svých 
projevů. Doufám, že se to takto jevilo pouze pro nás, jako 
studenty. Nechyběla exkurze do historie ani blok nejlidna-
tější světové země, Číny. O něco zajímavější byla přednáš-
ka vnučky Marie Curie. Přednášející popisovala osudy své 
babičky a zároveň apelovala na ženy, aby také svůj život 
zasvětily chemii. Myslím však, naše dvě spoluúčastnice si 
tuto výzvu příliš vážně nebraly.  

Večer byl ve velkém stylu. Nejhonosnější raut, který 
jsem kdy zažil, předčil i slavnostní hostinu v Tokyu. Cock-
tail party se konala na půdě ministerstva zahraničí v krásné 
historické budově. Nechyběl kaviár, uzený losos, dobré 
víno ani nic jiného, co by člověk na takovém místě očeká-
val. Na této společenské akci jsme se dosyta vypovídali se 
známými a pocvičili tak svou angličtinu. S plnými žaludky 
a krásnými pocity jsme odcházeli do hotelu. 

Dopoledne druhého dne se týkalo potravin, kde je asi 
nejvíce znát odpor veřejnosti vůči chemii. Rovněž jsme 
vyslechli úvahu o pitné vodě, velmi důležité surovině pro 
lidský život. Odpolední blok přednášek se týkal získávání 
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energie a výroby nových materiálů, které budou v příštích 
letech velmi výrazně ovlivňovat úroveň života a technické 
možnosti ve vyspělých státech. Chemie má značný vliv na 
ekonomiku a toto téma bylo diskutováno v panelu několi-
ka významných přestavitelů organizací světové velikosti. 
Například vliv technického pokroku na množství pracov-
ních míst či jiné sociálně-ekonomické aspekty. 

Celou akci zakončilo zajímavé hudební vystoupení 
několika interpretů a následná hostina v sedmém patře 
s pěkným výhledem. Tam jsme také potkali další české 
účastníky z České společnosti chemické a mohli jsme si 
tak společně udělat fotku s vlajkou. Konec se však nezadr-
žitelně blížil a nakonec jsme se rozloučili a pokračovali 
v dalším programu, který jsme měli naplánovaný. 

Celé dva dny na mě působily dojmem, že se jedná 
o skutečně velkou akci a proto doufám, že nebude rok 
chemie pouze pro chemiky, ale dotkne se široké veřejnosti 
a opravdu dosáhne svých cílů. Chemie je jistě velmi zají-
mavý obor lidské činnosti a jsem velmi vděčný, že se 
v něm mohu angažovat. Proto bych chtěl na závěr podě-
kovat České společnosti chemické a Národnímu centru 
IUPAC pro ČR za možnost se oficiálního otevření zúčast-
nit a vám všem příznivcům chemie pogratulovat a popřát 
krásný rok chemie 2011. 

       
                                                          František Petrouš 
 
 

Jubilejní 20. Konference APROCHEM 2011 
 
Letošní, již 20. technologická Konference APROCHEM 

2011 se uskutečnila v horském prostředí Jeseníků, 
v Koutech nad Desnou od 11. 4. do 13. 4. 2011. Akronym 
konferencí APROCHEM vychází z původního názvu  – 
„Aktuality o procesech v chemickém průmyslu“. Odborný 
program nabídl tradičně plodný dialog mezi odborníky 
z akademické sféry a z chemického průmyslu. Novinkou 
letošní konference bylo zařazení plenárních přednášek 
mladých účastníků, kteří referovali o příkladných výsled-
cích svých doktorských dizertačních prací. Je jasné, že 
právě témata postgraduálních studentů indikují budoucí 

rozvojové trendy jednotlivých technologických oborů. 
Tyto „invited lecture“, zaměřené na chemickou technolo-
gii, technologii ropy, polymerů a biotechnologii, které 
přednesli Petr Straka, Lenka Malinová, Tarek Aysha, Petr 
Jansa a Michaela Linhová, byly doporučeny děkany fakult 
VŠCHT Praha a Univerzity Pardubice. Přednesené výsled-
ky dizertačních prací nepochybně obohatily jubilejní 
20. Konferenci APROCHEM 2011, na které bylo předne-
seno 100 přednášek. V rámci programu byla vyhodnocena 
rovněž soutěž účastníků konference o nejlepší poster. Po-
rotu nejvíce zaujaly postery prezentované Petrem Bělinou 
(1. místo), Tomášem Weidlichem (2. místo) a Milenou 
Rouskovou (3. místo).  V rámci společenského večera 
předal doc. Lederer,  předseda ČSPCH, také Cenu Viktora 
Ettela za rok 2011 Ing. Václavu Novákovi za celoživotní 
přínos k rozvoji palivářských technologií u nás. 

 
Jaromír Lederer, Jiří Hanika 

 
 

IUPAC International Congres on Analytical 
Science 2011 

 
Navzdory tragickému zemětřesení a problémům 

s jadernou elektrárnou ve Fukušimě dokázala Mezinárodní 
unie pro čistou a užitou chemii (IUPAC) ve spolupráci 
s Japonskou společností pro analytickou chemii (Japan 
Society for Analytical Chemistry  JSAC)  v nádherném 
prostředí  kongresového centra v historickém Kjótu uspo-
řádat v květnu 2011 z hlediska analytické chemie mimo-
řádnou akci uvedenou v názvu tohoto článku. Více než 
1000 analytických chemiků (z toho více než 250 ze zahra-
ničí) prezentovalo v 22 sympoziích a 14 obecných sekcích 
zhruba 150 přednášek a více než 800 posterů demonstrují-
cích pokroky v analytické chemii zejména v oblasti paci-
fického regionu. Byly zahrnuty prakticky všechny oblasti 
analytické chemie, včetně proteomiky, bioanalýzy, nano-
materiálů a dalších moderních směrů současné analytické 
chemie. Lze jistě chápat jako určité uznání úrovně elektro-
analytické chemie v České republice, že autor těchto řádků 
byl jako jeden z mála zahraničních účastníků pověřen pří-
pravou a řízením této sekce. Za přínosnou lze považovat 
i navázanou spolupráci mezi odbornou skupinou analytic-
ké chemie České společnosti chemické a JSAC a výzvu 
českým autorům k publikování v časopise této společnosti 
Analytical Science. 

Účast zástupce České společnosti chemické na tomto 
kongresu IUPAC byla umožněna jednak grantem Minister-
stva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 
v rámci projektu INGO Projekt LA 10034 (2011) 
(Reprezentace české analytické chemie v Evropské asocia-
ci pro chemické a molekulární vědy) a jednak laskavou 
podporou firem Merck s.r.o. Praha a ChromSpec, Praha. Je 
milou povinností autora poděkovat výše uvedeným firmám 
za jejich pochopení a podporu aktivit České společnosti 
chemické a odborné skupiny analytické chemie. Všechny 
materiály související s tímto mimořádně zajímavým kon-

Předání Ceny V. Ettela  Ing. V. Novákovi.  Foto Marie Minářová 
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gresem IUPAC jsou pro všechny zájemce k dispozici na 
následující adrese. 

 
Jiří Barek, zástupce České společnosti chemické  

v DAC EuCheMS 
Katedra analytické chemie PřF UK, Albertov 2030,  

128 43 Praha 2,  
tel: 221 951 224, E-mail: Barek@natur.cuni.cz 

 
 

Série kongresů a konferencí chemického  
a procesního inženýrství CHISA  

 
V loňském roce se ve dnech 28. srpna až 1. září 2010 

konal v Praze již 19. Mezinárodní kongres chemického 
a procesního inženýrství CHISA 2010, který byl tentokrát 
mimořádně spojen se 7. Evropským kongresem chemické-
ho inženýrství ECCE-7. Kongresy CHISA jsou bezesporu 
jednou z nejvýznamnějších akcí v oboru ve světovém mě-
řítku a mají dlouholetou tradici: první ročník se konal 
v Brně v r. 1962, dva následující v letech 1965 a 1969 
v Mariánských Lázních a od r. 1972 se kongres koná vždy 
v Praze, nejprve ve tříletém, později ve dvouletém interva-
lu. Je zajímavé, že v době, kdy většina významných vědec-
kých konferencí stále mění místo svého konání a snaží se tak 
uplatnit i „turistický“ aspekt, zájem o kongresy CHISA, po-
řádané již takřka 40 let na stejném místě, rozhodně nekle-
sá. Kromě tradice, dobře strukturovaného programu 
a kvalitní organizace je zde bezesporu významná „přidaná 
hodnota“ pražského genia loci. 

Akronym CHISA je zkratkou českého názvu chemic-
ké inženýrství, strojírenství a automatizace a národní kon-
ference se pod touto hlavičkou konají pravidelně 
v mezidobí mezi kongresy – první národní konference 
CHISA proběhla v r. 1956, tedy před více než půl stoletím. 
Kongresy CHISA organizuje Česká společnost chemické-
ho inženýrství v úzké spolupráci s Ústavem chemických 
procesů AV ČR, s podporou Inženýrské akademie ČR 
a VŠCHT Praha a pravidelně se jich účastní přes tisíc věd-
ců z celého světa.  

Série Evropských kongresů chemického inženýrství 
má podstatně kratší tradici: pořádá je ve dvouletém inter-
valu Evropská federace chemického inženýrství, první 
kongres se uskutečnil v r. 1997 ve Florencii, dalšími místy 
konání pak byly Montpellier, Norimberk, Granada, Glas-
gow a Kodaň.  

Tohoto mimořádného společného kongresu se zúčast-
nilo 1246 vědců z 69 zemí pěti kontinentů. Odborný pro-
gram kongresu se konal v kongresovém hotelu Clarion. 
Slavnostního zahájení se zúčastnili představitelé Evropské 
federace chemického inženýrství (EFCE), Amerického 
institutu chemických inženýrů (AIChE) a řada dalších 
významných zahraničních i domácích hostů. Zúčastněné 
pozdravili prof. Jiří Drahoš jako předseda kongresu, prof. 
Richard Darton, prezident EFCE, dr. Henry Kohlbrand, 
prezident AIChE a prof. Petr Zuna, prezident Inženýrské 
akademie ČR. Z rukou předsedy České společnosti che-
mického inženýrství prof. Jiřího Drahoše převzali čestná 

členství ve společnosti prof. Rafiqul Gani z Dánska, 
prof. Fumio Saito z Japonska a prof. František Kaštánek 
z ČR. Součástí společenského programu kongresu byl 
i tradiční koncert ve Smetanově síni Obecního domu, ten-
tokrát se Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK pod 
vedením Jaroslava Brycha a s vynikajícím mladým hous-
listou Jiřím Vodičkou. Do posledního místa zaplněná Sme-
tanova síň nadšeně aplaudovala skladbám W. A. Mozarta 
a A. Dvořáka. Vzhledem ke značnému zájmu účastníků, 
který vysoce převyšoval kapacitu Smetanovy síně, byl 
souběžně uspořádán v Betlémské kapli neméně zajímavý 
koncert České komorní filharmonie. 

Odborná část programu probíhala v jedenácti paralel-
ních sekcích (podrobnosti na www.chisa.cz/2010): během 
čtyř dnů odezněly čtyři kongresové plenární a 48 zvaných 
přehledných přednášek. Účastníci kongresu dále prezento-
vali 1656 standardních příspěvků ve formě přednášek 
i vývěsek. Za zmínku určitě stojí všechny kongresové ple-
nární přednášky: značný potenciál pyrolýzy aerosolů neje-
nom pro syntézu funkčních nanočástic shrnul ve svém 
příspěvku s názvem Nanostructured materials through 
combustion synthesis prof. Lutz Maedler (Univ. Bremen, 
DE). Prof. Keith Waldron (Inst. Food. Res., Norwich, UK) 
v přednášce Moving towards a sustainable food chain 
through the total exploitation of agri food chain co-
products and biomass ilustroval současné problémy potra-
vinářského výzkumu i technologií. Značný ohlas měly 
i obě průmyslově zaměřené přednášky: prof. Phillip Tan-
guy (ředitel výzkumu nadnárodní firmy TOTAL) hovořil 
na téma udržitelných zdrojů energie v přednášce Environ-
mental footprint of energy production: process enginee-
ring challenges, zatímco člen vedení Evropské asociace 
chemického průmyslu CEFIC René van Sloten zaměřil 
svůj příspěvek Framework conditions for a competitive 
chemical industry in Europe na dopady pokračující globa-
lizace na strukturu evropského chemického průmyslu. 

Tradičně významnou součástí kongresu byla 
13. mezinárodní konference PRES 2010 (Process integra-
tion, modelling and optimisation for energy saving and 
pollution reduction), akcentující problematiku integrace, 
modelování a optimalizace procesů pro úsporu energií 
a snížení znečištění životního prostředí. V rámci kongresu 
proběhla rovněž celá řada specializovaných sympozií vě-
novaných např. průmyslovým aplikacím mikrotechnologií, 
otázkám technologií pro životní prostředí, elektrochemic-
kému inženýrství, problémům bezpečnosti v chemickém 
průmyslu nebo specifickým rysům inženýrského vzdělává-
ní. Kongres se samozřejmě věnoval i klasickým chemicko-
inženýrským tématům, jako jsou reakční inženýrství, kata-
lýza nebo separační procesy. Z odborného programu byla 
zřejmá snaha chemického a procesního inženýrství zahr-
nout do návrhu procesů všechny klíčové aspekty: vysoce 
účinné, bezpečné a životní prostředí nepoškozující techno-
logie; produkty šité na míru a umožňující efektivní využití 
vstupních surovin; minimální rozměry aparátů 
s maximálním stupněm intenzifikace výroby a recyklace 
použitých materiálů; využití víceúčelových aparátů při 
výrazném snížení jejich finanční náročnosti. Kongres také 
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Členská oznámení a služby 

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   

jednoznačně ukázal, že právě chemické a procesní inženýr-
ství je hlavní hybnou silou pro udržitelný rozvoj chemic-
kého průmyslu a pro celou řadu inovací nezbytných k řeše-
ní potřeb společnosti v nejrůznějších oblastech, jako jsou 
např. energetika, nové materiály, ochrana životního pro-
středí, kvalita života apod. 

Odborný program kongresu doprovázely prezentace 
českých i zahraničních komerčních firem. V rámci kongre-
su proběhla též řada zasedání vrcholových orgánů Evrop-
ské federace chemického inženýrství a jejích pracovních 
skupin. 

Poděkování za finanční podporu kongresu patří jak 
zahraničním firmám Total, DSTI a IFP, tak i českým pod-
nikům DEZA, Lovochemie, Synpo, Fosfa, Česká rafiner-
ská, Pražská plynárenská, BorsodChem MCHZ, Boche-
mie, CS Cabot a Precheza. 

Rádi bychom Vás tímto pozvali k účasti na národní 
konferenci CHISA 2011, již 58. akci v řadě, která se usku-
teční v Srní na Šumavě ve dnech 24. 27. října 2011. Bu-
deme rádi, když se zúčastníte odborného programu konfe-
rence. Více informací najdete na www.chisa.cz/2011 

 
Na shledanou na podzim v Srní se těší  
 

Jiří Drahoš 
předseda kongresu CHISA 2010 – ECCE-7 

předseda ČSCHI 
 
 

12. Škola hmotnostní spektrometrie 
Srní  Kašperské Hory, Šumava,  
12.  16. 9. 2011 

 
Letošní 12. ročník Školy hmotnostní spektrometrie 

pořádaný Katedrou analytické chemie Univerzity Pardubi-
ce a Spektroskopickou společností Jana Marka Marci se 

bude konat v malé obci Srní v blízkosti Kašperských Hor 
na Šumavě v termínu 12.  16. 9. 2011. On-line registrace 
probíhá na webových stránkách konference http://
holcapek.upce.cz/conferences.htm. Místem konání bude 
hotel Srní a jeho depandance Šumava (http://
www.hotelysrni.cz/hotelysrni/). Počet účastníků je omezen 
kapacitou konferenčních prostor. 

Letošní ročník je zaměřený na "Analýzu malých mo-
lekul". Připravili jsme zcela nový program s řadou vynika-
jících lektorů. Hlavním tématem Školy je Analýza malých 
molekul, což zahrnuje zejména využití spojení hmotnostní 
spektrometrie se separačními technikami, interpretace 
spekter a také novinky v oblasti ionizačních technik 
a hmotnostních analyzátorů. Předběžná verze programu je 
k dispozici na webových stránkách akce. I letos zůstanou 
zachovány oblíbené sekce interpretačních a aplikačních 
přednášek: A/ hmotnostní spektrometrie vybraných tříd 
látek, B/ cvičení interpretace EI hmotnostních spekter, kde 
budou mít účastníci možnost zvolit sekce podle svého 
zájmu. Bohatý odborný program bude tradičně doplněn 
každovečerním společenským programem díky sponzorské 
podpoře klíčových firem v oboru hmotnostní spektrome-
trie (v abecedním pořadí): AB SCIEX, Bruker Daltonics, 
HPST a Thermo Fisher Scientific. V rámci středečního 
sportovně-kulturního dopoledne sponzorovaného firmou 
Waters jsou plánovány pro účastníky zajímavé výlety spo-
jené s prohlídkou dvou vodních elektráren a Muzea Šuma-
vy v Sušici, prohlídkou hradu Kašperk a Informačního 
centra NP Šumava, návštěvou keltského Archeoparku 
a obce Prášily, ale i turistické či jiné aktivity v rámci indi-
viduálního programu. 

Věříme, že zvolená destinace nabízí výborné možnos-
ti jak pro pořádání odborného setkání, tak i před- či pokon-
ferenčního poznávání krás šumavské přírody. 

 
Michal Holčapek, Miroslav Lísa a Robert Jirásko 

Docenti jmenovaní od listopadu 2010 do května 
2011 
 
Doc. Mgr. Lucie Bartoňová, Ph.D. 
pro obor chemická metalurgie, VŠB-TUO  
 

Doc. Dr. Ing. Karel Cejpek 
pro obor chemie a analýza potravin, VŠCHT Praha 
 
Doc. Ing. Bohumil Dolenský, Ph.D. 
pro obor analytická chemie, VŠCHT Praha 
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Doc. PharmDr. Oldřich Farsa, Ph.D. 
pro obor farmaceutická chemie, VFU Brno 
 
Doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. 
pro obor chemie životního prostředí, MU Brno 
 
Doc. Ing. Luděk Jelínek, Ph.D. 
pro obor chemie a technologie ochrany životního  
prostředí, VŠCHT Praha 
 
Doc. Mgr. Roman Kanďár, Ph.D. 
pro obor biochemie, UK Praha 
 
Doc. Ing. Věra Kašpárková, CSc. 
pro obor technologie makromolekulárních látek, UTB Zlín 
 
Doc. Dr. Ing. Marcin Knapiński 
pro obor metalurgická technologie, VŠB-TUO 
 
Doc. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. 
pro obor chemická metalurgie, VŠB-TUO 
 
Doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D. 
pro obor biofyzika, UP Olomouc 
 
Doc. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D. 
pro obor chemická metalurgie, VŠB-TUO 
  

Doc. Dr. Ing. Zuzana Novotná 
pro obor biochemie, VŠCHT Praha 
 
Doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D. 
pro obor farmaceutická chemie, VFU Brno 
 
Doc. RNDr. Petr Pečinka, CSc. 
pro obor molekulární biologie a genetika, MU Brno 
 
Doc. Mgr. Jana Roithová, Ph.D. 
pro obor organická chemie, UK Praha 
 
Doc. RNDr. Jan Sedláček, Dr. 
pro obor makromolekulární chemie, UK Praha  
  
Doc. Ing. Jozef Sokol, CSc. 
pro obor farmaceutická chemie, VFU Brno 
 
Doc. RNDr. Dagmar Solichová, Ph.D. 
pro obor analytická chemie, UK Praha 
 
Doc. RNDr. Jakub Stýskala, Ph.D. 
pro obor organická chemie, UP Olomouc 
 
Doc. RNDr. Iva Zusková, CSc. 
pro obor fyzikální chemie, UK Praha 

Zákony, které ovlivňují život chemiků 

162/2011 Sb.  Vyhláška o způsobu stanovení zvláštních 
technických podmínek pro účely zákona 
o veřejných zakázkách  

158/2011 Sb.  Vyhláška, kterou se mění vyhláška 
č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání 
s elektrozařízeními a elektroodpady a o bliž-
ších podmínkách financování nakládání s nimi 
(vyhláška o nakládání s elektrozařízeními 
a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů  

122/2011 Sb.  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 4/2008 
Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky pou-
žití přídatných látek a extrakčních rozpouště-
del při výrobě potravin, ve znění vyhlášky 
č. 130/2010 Sb.  

121/2011 Sb.  Vyhláška, kterou se mění vyhláška 
č. 235/2010 Sb., o stanovení požadavků na 
čistotu a identifikaci přídatných látek, ve znění 
vyhlášky č. 319/2010 Sb.  

117/2011 Sb.  Vyhláška, kterou se mění vyhláška 
č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potra-
vin a tabákových výrobků, ve znění pozděj-
ších předpisů  

115/2011 Sb.  Vyhláška, kterou se mění vyhláška 
č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 
písm.a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 
Sb., o potravinách a tabákových výrobcích 

a o změně a doplnění některých souvisejících 
zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentrá-
ty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná 
vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní 
líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, 
kvasný ocet a droždí, ve znění pozdějších 
předpisů  

114/2011 Sb.  Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam 
nemocí z povolání  

111/2011 Sb.  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 38/2001 
Sb., o hygienických požadavcích na výrobky 
určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve 
znění pozdějších předpisů  

106/2011 Sb.  Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., 
o návykových látkách a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů  

105/2011 Sb.  Zákon, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., 
o podmínkách získávání a uznávání způsobi-
losti k výkonu nelékařských zdravotnických 
povolání a k výkonu činností souvisejících 
s poskytováním zdravotní péče a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o nelé-
kařských zdravotnických povoláních), ve 
znění pozdějších předpisů, a zákon 
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve 
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znění pozdějších předpisů  
98/2011 Sb.  Vyhláška o způsobu hodnocení stavu útvarů 

povrchových vod, způsobu hodnocení ekolo-
gického potenciálu silně ovlivněných a umě-
lých útvarů povrchových vod a náležitostech 
programů zjišťování a hodnocení stavu povr-
chových vod  

93/2011 Sb.  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 20/2002 
Sb., o způsobu a četnosti měření množství 
a jakosti vody  

91/2011 Sb.  Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., 
o pohonných hmotách a čerpacích stanicích 
pohonných hmot a o změně některých souvi-
sejících zákonů (zákon o pohonných hmo-
tách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon 
č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně 
některých dalších zákonů (zákon o ochraně 
ovzduší), ve znění pozdějších předpisů  

75/2011 Sb.  Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., 
o léčivech a o změnách některých souvisejí-
cích zákonů (zákon o léčivech), ve znění poz-
dějších předpisů  

67/2011 Sb.  Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 53/2004 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na diagnostické zdravotnické pro-
středky in vitro, ve znění nařízení vlády 
č. 246/2009 Sb.  

66/2011 Sb.  Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 154/2004 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na aktivní implantabilní zdravot-
nické prostředky a kterým se mění nařízení 
vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá 
nařízení vlády vydaná k provedení zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých záko-
nů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění 
nařízení vlády č. 307/2009 Sb.  

65/2011 Sb.  Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na zdravotnické prostředky a kte-
rým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., 
kterým se mění některá nařízení vlády vydaná 
k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technic-
kých požadavcích na výrobky a o změně 
a doplnění některých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů, ve znění pozdějších předpisů  

55/2011 Sb.  Vyhláška o činnostech zdravotnických pracov-
níků a jiných odborných pracovníků  

52/2011 Sb.  Vyhláška, kterou se mění vyhláška 
č. 239/1998 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdra-
ví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě 
a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných 
a geofyzikálních pracích a o změně některých 
předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a bezpečnosti provozu při 
hornické činnosti a činnosti prováděné hornic-
kým způsobem, ve znění pozdějších předpisů  

42/2011 Sb.  Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování 
kvality ovzduší  

31/2011 Sb.  Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších záko-
nů, ve znění pozdějších předpisů  

9/2011 Sb.  Vyhláška, kterou se stanoví podrobnější pod-
mínky týkající se elektronických nástrojů 
a úkonů učiněných elektronicky při zadávání 
veřejných zakázek a podrobnosti týkající se 
certifikátu shody  

423/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů  

416/2010 Sb. Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách 
přípustného znečištění odpadních vod a nále-
žitostech povolení k vypouštění odpadních 
vod do vod podzemních  

391/2010 Sb. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělo-
výchovy o vyhlášení aktualizovaného sezna-
mu výzkumných organizací schválených pro 
přijímání výzkumných pracovníků ze třetích 
zemí  

385/2010 Sb. Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu 
o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. 
p. s., prováděním akreditace  

377/2010 Sb. Vyhláška, kterou se pro účely poskytování 
cestovních náhrad mění sazba základní náhra-
dy za používání silničních motorových vozidel 
a stravné a stanoví průměrná cena pohonných 
hmot  

339/2010 Sb. Vyhláška o uveřejňování vyhlášení pro účely 
zákona o veřejných zakázkách  

337/2010 Sb. Vyhláška o emisních limitech a dalších pod-
mínkách provozu ostatních stacionárních 
zdrojů znečišťování ovzduší emitujících 
a užívajících těkavé organické látky a o způso-
bu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé 
organické látky  

319/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška 
č. 235/2010 Sb., o stanovení požadavků na 
čistotu a identifikaci přídatných látek  

288/2010 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jed-
notlivých živností  

285/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška 
č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání 
s elektrozařízeními a elektroodpady a o bliž-
ších podmínkách financování nakládání s nimi 
(vyhláška o nakládání s elektrozařízeními 
a elektroodpady), ve znění vyhlášky 
č. 65/ /2010 Sb.  

284/2010 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 72/2006 Sb., o stanovení hodnoty kontrolní 
pásky určené ke značení lihu vyrobeného na 
daňovém území České republiky nebo na 
daňové území České republiky dovezeného  

278/2010 Sb. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška 
č. 381/2007 Sb., o stanovení maximálních 
limitů reziduí pesticidů v potravinách a suro-
vinách, ve znění pozdějších předpisů  

265/2010 Sb. Vyhláška o poskytování informací o některých 
nebezpečných chemických přípravcích 
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Střípky a klípky o světových chemicích 

Od Nasona ke Keplerovi 
 
Když si Publius Ovidius Naso vypůjčoval od Gaia 

Julia Caesara sloveso, kterým chtěl popsat úsilí Gigantů 
v „Proměnách“ na počátku knihy první, netušil jakou his-
torii slovesu: struo, struere, struxi, structum přisoudí. Gi-
ganti, které pojala chuť státi se na nebi vládci, skládali 
z hor horstva čnící až ke hvězdám. Caesar, dlouho před 
Ovidiem – když se Ovidius narodil, byl už Caesar rok po 
smrti a na cestě k nesmrtelnosti – skládal stejným slove-
sem cihlu k cihle. Nebyli to ale zedníci římských legií, ale 
Galové, kterým se Caesar obdivoval, protože už věděli, že 
struktura z cihel vhodně posunutých je pevnější (viz obr.). 
Stavitelství bylo obrazem lidského pokroku a významnou 
roli v něm hrály hory a horstva zbylé po krachu Gigantů. 

Pokud lidstvo po sobě házelo pomocí katapultů kame-
ní vhodné velikosti, ale různých tvarů, byla malá naděje, 
že se na ně bude structum hodit. Pokrok přinesl po vynále-
zu kola vynález koule. Toto těleso s maximální souměr-
ností se dalo uplácat z bláta, vysušit na slunci a vypálit 
v ohni. Otroci je opracovali z vhodného kamení. Hromada 
koulí už neposlouchala sloveso struere, zvláště na palu-
bách lodí. Koule z lodí spadlé do moře zajímaly už jen 
archeology. Úkol poskládat koule na palubě lodi zadal sir 
Walter Raleigh svému příteli a asistentovi Herriotovi, kte-
rý si o tom psal s pražským hvězdářem a astrologem Ja-
nem Keplerem. 

Nadaný přírodovědec Walter Raleigh prokázal velké 
služby britskému imperiu a byl za chytání španělských 
a portugalských lodí naložených stříbrem a zlatem povýšen 
do stavu šlechtického. Jako sir Walter už nebyl pirát, ale 
„caper“, k nevůli španělského krále Filipa II.  Když se ale 
Španělům podařilo „lapku“ lapit, byl zavěšen za krk (ať 
pozná, oč je zadek těžší – jak radí Villon) a přišel o asis-
tenta. A tak se stal zakladatelem strukturního výzkumu 
nástupce Tychona Braheho, astrolog císaře Rudolfa na 
dvoře pražském a vévody frýdlantského Valdštejna, praž-
ský astronom Jan Kepler. 

V roce 1611 věnoval Jan Kepler své choti k vánocům 
kresbu sněhové vločky, první to obraz krystalové struktu-
ry. Problém, o němž si psal s Herriottem, mohl Kepler 
rozšířit od uspořádání nad palubou o uspořádání pod palu-
bou. Otázka lodní dělostřelecké munice nezajímala ani 
císaře Rudolfa, ani vévodu Valdštejna.   

Z toho všeho, co Kepler uměl, byl mezi majetníky té 
doby především vliv postavení planet a jiných nebeských 
těles na jejich život, tedy astrologie, hvězdopravectví, ho-
roskopie. 

Keplera proslavil horoskop z roku 1608 sestavený 
podle planet a měsíce v roce Valdštejnova narození v roce 
1583. Během svého života Valdštejn tento horoskop opat-
řil poznámkami a sláva tohoto díla zajistila jeho široký 
ohlas a s tím spojený honorář, který se u Rudolfa II pohy-
boval v záporných hodnotách. Valdštejn zajistil Keplerovi 

s početnou rodinou pobyt na zámku v Zaháni (později tam 
sídlila i kněžna z „Babičky“). Císařského honoráře se Kep-
ler nedočkal a cestu koňmo ze Zaháně do Řezna chudák 
odstonal a nepřežil. Nesmrtelným se stal ale jeho výrok 
„Kde je hmota, musí být geometrie“. 

Na dlouho se zapomnělo na geniální myšlenku srov-
návat do prostoru koule stejné velikosti. Nešťastným vli-
vem mineralogie se snaha o uspořádání posunula až zpět 
k Caesarovi, jenž  structum  spojoval  s lateris – cihla. 
Chodby mineralogických ústavů vroubí sbírky tvarů, které 
dokáže odvodit příroda ze tří brachypinakoidů. Po stopách 
přírody se vypravil po dvou stoletích po Keplerovi, fran-
couzský námořní kapitán Auguste Bravais. Měl na moři 
dost času, aby stvořil geometrickou studii, jak 
z trojúhelníků vytvořit rovnoběžnostěny, které je už mož-
no poskládat (struere) do čtrnácti (structur). Je ironií osu-
du, že tu nejnevhodnější (klenec), nazvanou jeho jménem, 
poslední vývoj odsuzuje k zániku. 

Práce Bravaisova o 142 stránkách bývá pravidelně 
citovávána v úvodech ke krystalografiím, aniž by ji autoři 
četli. Nalézá se ve sklepních odděleních několika kniho-
ven. A tak jako u téměř všech lidských vynálezů, tak 
i u Keplerovy konjekce se začali vyskytovat její antiinterpre-
ti. Jejich činnost byla usnadněna dostatkem pokusného ma-
teriálu, neboť dělové koule nahradily např. jablka, nebo 
pomeranče. Není zapsáno, v jaké soustavě byly uspořádány 
pomeranče na stánku berlínského prodavače, které rozmetl 
Walter Nernst svým automobilem, ale první polovina dvacá-
tého století se hemží autory, kteří nepochopili princip směro-
vé valence a spásu hledali v nejtěsnějším uspořádání atomů 
aproximovaných koulemi. Jejich rozměr byl uváděn ve 
vztah s – tehdy atomovým – číslem. Proto hrály roli dutiny, 
do kterých bylo možno umisťovat, někdy i nacpávat atomy 
jiné. Ve vědeckých institucích se střetávaly kolektivy infiko-
vané Paulingovou „The Nature of the Chemical Bond“ 
s protivníky zastávajícími model „kulový“. 

Množící se výsledky strukturních analýz odsoudily 
koule na smetiště. 

                                           Lubor Jenšovský 

Obr. Galská zeď (Gaius Iulius Caesar: Commentarii de Bello 
Gallico) 
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Aprílový klub 

Chemšmejd 
 
Místostarostka Chropyně na Kroměřížsku, obce zasa-

žené požárem podniku na zpracování plastů v prvé polovi-
ně dubna 2011 Ing. Věra Sigmundová (ČSSD) prohlásila 
19/4 ve zprávách televize Nova, že odpadní vody, které se 
nahromadily po hasebním zásahu, obsahují nebezpečné 
chemikálie a bude je tudíž „nutno spálit“. Prý jí to, podle 
http://zlin.idnes.cz doporučila specializovaná laboratoř.  

Pokud se lidé s takovouto kvalifikací pouštějí do za-
cházení s následky jakéhokoliv neštěstí, není to smutné, 
ale nebezpečné; ať již mají titul, jaký chtějí. 

Redakce uděluje paní místostarostce čestnou cenu 
„chemšmejd“, tentokrát „s řetězy a ratolestmi“ a doporu-
čuje tímto firmám zvážit spalování vody místo stále draž-
šího benzínu a nafty například v automobilech a možná 
i v elektrárnách. 

pad 

Zprávy 

Workshop Chemie a paliva 
 
V prostorách Národní technické knihovny a přilehlém 

prostranství v Praze Dejvicích se 18. května konal 
workshop Chemie a paliva. Akce byla zaměřena na pre-
zentaci výroby a využití tradičních i alternativních paliv. 
Součástí prezentace Unipetrolu, který je generálním part-
nerem roku chemie v ČR, v rámci něhož byla akce pořádá-
na, byla zejména ukázka vysokozdvižné plošiny hasičů 
Unipetrolu RPA, rallye automobil Romana Kresty či expe-
rimenty Michaela Londesborougha, známého z pořadu 
PORT České televize. 

  „Workshop Chemie a paliva měl mladým lidem uká-
zat, že chemie není papouškování vzorců nebo nudná prá-
ce v laboratoři, ale hlavně zábavný a inovativní obor, bez 
kterého se v praktickém životě nelze obejít. Generálním 
partnerem Roku chemie jsme se stali proto, abychom che-
mii zpopularizovali a přilákali do tohoto odvětví další 
mladé talenty,“ řekl generální ředitel a předseda předsta-
venstva Unipetrolu Piotr Chełmiński. 

 

 
Chemie patří mezi méně populární předměty 

Z nedávno provedeného průzkumu, který si Unipetrol 
nechal zpracovat u agentury Ipsos Tambor, vyplývá, že 
chemie patří mezi méně populární předměty v českých 
školách. Studenti obecně vnímají tento předmět jako velmi 
složitý, nezajímavý, či dokonce nudný. Podle průzkumu 
by studenti chtěli mít příležitost provádět zajímavé experi-
menty, čímž by se hodiny chemie staly zajímavější a pou-
tavější. Snahou organizátorů akce Chemie a paliva je tuto 
negativní image chemie změnit. 

   
Program akce Chemie a paliva  

V rámci prezentace Unipetrolu si návštěvníci mohli 
dále nechat zanalyzovat přinesené vzorky paliv u mobilní 
laboratoře firmy SGS, dceřiná společnost Petrotrans zde 
představila svou moderní automobilovou cisternu a pří-
jemným zpestřením byly i po celý den probíhající soutěže 
o věcné ceny, mimo jiné i o horské kolo Author. 

   
Během letošního roku proběhnou s podporou Unipe-

trolu další chemické jarmarky, 22. června v Pardubicích, 
21. září v Ústí nad Labem a 23. září v Praze. Tyto akce 
budou hlavně zaměřené na rodiny s dětmi a žáky základ-
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ních škol. Přehled dalších akcí Roku chemie je k dispozici 
na internetových stránkách Roku chemie 
www.rokchemie.cz. 

 
Bořek Konečný 

 
 
 
 
 
 

5. a 6. října 2011 Kongresové centrum Praha 
LABOREXPO 2011 
 Kvalitní doprovodný program s účastí předních čes-

kých odborníků a vědců. 
 Prezentace nejvýznamnějších dodavatelů laboratorní-

ho vybavení a analytické techniky. 
 Rozšířená výstavní plocha. 

 
Denně se dnes hovoří o nutnosti aplikace výsledků 

vědy a výzkumu do praxe. O tom, že vynikajících výsled-
ků je v chemii a biochemii celá řada, svědčí i to, že se or-
ganizátorům 5. ročníku výstavy laboratorní techniky, vy-
bavení, pomůcek a služeb laboratoří  LABOREXPO 
2011 podařilo připravit velmi kvalitní doprovodný pro-
gram. Podařilo se dosáhnout toho, aby se témata přednášek 
kryla s nomenklaturou výstavy a zároveň nechala nahléd-
nout do laboratoří, ve kterých pracují naši přední univerzit-
ní profesoři, vedoucí výzkumných týmů a další významní 
odborníci z praxe. 

Odborný doprovodný program výstavy LABOREXPO 
2011 je připravován ve spolupráci s Českou společností 
chemickou (ČSCH) a Českou společností pro biochemii 
a molekulární biologii (ČSBMB), které jsou zároveň od-
bornými garanty programu. Jeho cílem je představit sou-
časné postavení české analytické chemie ve farmakologii, 
biochemii, genomice a jejich praktických souvislostech, 
uvést příklady materiálového výzkumu, jeho praktického 
využití a naznačit další trendy vývoje. 

Je nasnadě, že současné disciplíny analytické chemie 
jsou ve všech uvedených oblastech natolik propojeny, že 
se jedna bez druhé neobejde. Již úvodní přednáška na téma 
Využití metody MALDI TOF v mikrobiologii, kterou 
přednese ředitel SVÚ Olomouc prof. J. Bardoň, uvede 
posluchače do moderních biochemických aplikací hmot-
nostní spektrometrie. Na tuto přednášku naváže dr. J. Tu-
ránek z VÚ veterinářského v Brně prezentací Farmakolo-
gické aplikace nanoliposomů: využití pro konstrukci 
rekombinantních vakcín, imunofarmak a cílených pro-
tinádorových preparátů. Hmotnostní spektrometrií 
v (bio)analytické praxi, s ohledem na lipodomické 
a medicínské aplikace představí prof. M. Holčapek 
z Univerzity Pardubice (UPce). Zajímavou bude jistě 
i přednáška prof. P. Hradila z FARMAKu Olomouc o sou-
časné situaci ve farmacii z hlediska originálních a gene-
rických farmak a praktických aspektů jejich dalšího 
vývoje. 

Instrumentálním metodám se bude věnovat přednáška 
prof. B. Kratochvíla z pražské VŠCHT, který seznámí 
s možnostmi RTG difrakce ve farmacii a materiálovém 
výzkumu. Na nových cestách elektroanalytiky se poslu-
chači setkají s prof. J. Barkem z Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Karlovy (UK), jenž osobitým způsobem poho-
voří o nových elektrodových materiálech a jejich před-
nostech při analýzách léčiv, polutantů a chemických 
kancerogenů. 

Prof. P. Jandera (UPce) ukáže mnohostranné použití 
kolon HILIC, jako metody separace polárních látek, 
a naznačí velmi širokou oblast jejich použití. Prof. M. Ka-
lousová z 1. lékařské fakulty UK nabídne zamyšlení se nad 
úlohou moderní klinické biochemie ve vztahu pacient – 
lékař. Mgr. S. Kukla z fy Merck ukáže několik triků a tipů 
na metody přípravy vzorků pro LC/MS analýzy. Na 
tuto oblast naváže svou prezentací RNDr. D. Procházková 
ze společnosti Sigma-Aldrich, která představí možnosti 
a efektivitu moderních sorbentů pro LC. 

Genetika je obor posledního desetiletí a má i v tomto 
programu významné zastoupení. Na začátku druhého dne 
zahájí program Mgr. J. Pačes z ÚMG Praha otázkou Jak 
se čte DNA a co je to metagenomika? Na jeho prezentaci 
naváže Dr. M. Bunček ze společnosti Generi Biotech 
z Hradce Králové tím, jak dlouhá byla cesta od diagnosti-
ky k syntetické DNA. Analýza DNA je nyní veřejností 
vnímána jako přední kriminalistická důkazní metoda. Jaká 
přístrojová technika se k tomu používá, bude tématem 
přednášky Mgr. V. Stenzla z Kriminalistického ústavu 
Policie ČR.  

Ing. R. Oros z fy Shimadzu seznámí posluchače se 
světem hmotnostní spektrometrie, která hraje význam-
nou roli při vývoji léčiv, odhadu metabolitů a stanovení 
čistoty účinných látek (API) v lécích. Pozvání přijal i prof. 
Štulík z Přírodovědecké fakulty UK, který se zamyslí nad 
tím, jak mohou pomoci analytici biologům a naopak, 
neboť se zde rýsuje řada zajímavých otázek. 

Unikátním výstupem domácího materiálového výzku-
mu se staly aplikace hydroxiapatitové nano- a mikroke-
ramiky do zubních a kostních náhrad, kterými se zabý-
vá společnost LASAK z Prahy a o kterých pohovoří laure-
átka ocenění Česká hlava Ing. M. Strnadová. Jinou naděj-
nou oblastí jsou interkalační sloučeniny, vrstevnaté or-
ganofosfáty kovů  nové perspektivní anorganicko-
organické hybridní materiály, o kterých pohovoří doc. 
V. Zima ze Společné laboratoře chemie pevných látek 
(UPce). Velmi přitažlivou bude zajisté i přednáška Ing. 
T. Černohorského z pardubické firmy RMI, který se bude 
zabývat takřka sci-fi aplikací mobilní spektrometrie, 
jako nejmodernější analytická hi-tech metoda využívaná 
v kosmickém výzkumu, lékařství, bezpečnostních a fo-
renzních službách a při vývoji nových materiálů nebo je-
jich kontrole. 

Sponzory doprovodného programu výstavy LABOR-
EXPO 2011 jsou společnosti Lach-Ner, MERCI, Merck-
Millipore – divize společnosti Merck a Shimadzu. 

V průběhu výstavy se navíc uskuteční workshop fi-
rem Amedis a Thermo Scientific. 
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O tom, že bude výstava LABOREXPO skutečnou 
událostí roku pro oblast laboratorní praxe, svědčí i ten fakt, 
že se na ní představí nejvýznamější dodavatelé laboratorní 
techniky a vybavení nejen z Česka. Jejich zájem o letošní 
v pořadí již pátý ročník výstavy vzrostl natolik, že došlo 
k dalšímu rozšíření předchozí výstavní plochy. 
K dnešnímu dni je přihlášeno 70 vystavovatelů, kteří 
v celkovém součtu představují zástupce více než 600 vý-
robců a dodavatelů laboratorní techniky, vybavení a potřeb 
pro laboratoře z celého světa. Výstava LABOREXPO je 
pořádána jednou za dva roky a je tak jedinečnou příležitos-
tí k získání velkého množství podrobných informací 
a osobních poznatků o aktuální nabídce v oblasti laborator-
ního vybavení. LABOREXPO je moderní profesní mee-
ting point, který nabízí nejen obchodní příležitosti, ale 
zároveň i možnost profesního vzdělávání. 

Výstavu LABOREXPO 2011 a její doprovodný pro-
gram budete moci navštívit v dnes již tradičním místě ko-
nání v přízemí Kongresového centra Praha. Organizátorem 
a hlavním mediálním partnerem výstavy je časopis 
CHEMAGAZÍN. Vstup na výstavu LABOREXPO i její 
doprovodný program je volný. Sledujte stránky 
www.laborexpo.cz, na kterých najdete nejen anotace jed-
notlivých prezentací, ale i aktuality ze světa laboratorní 
a analytické techniky. Můžete se zde zároveň i předem 
zaregistrovat jako návštěvník a získat tak řadu výhod. 

 
Kontakt: 

CHEMAGAZÍN s.r.o. 
B. Němcové 2625, 530 02 Pardubice 

T: +420 466 411 800, 603 211 803 
E: info@laborexpo.cz 

I: www.laborexpo.cz – www.chemagazin.cz  
 
 

Milníky chemie 
 
Při příležitosti Mezinárodního roku chemie vyhláše-

ného OSN byla v Bratislavě uspořádána ve dnech 3. až 
17. 6. 2011 výstava nazvaná Milníky chemie. Uspořadateli 
byly Univerzitní knihovna a Slovenská chemická společ-
nost (SChS), která letos slaví 80 let od svého vzniku. 

Výstava spočívala v prezentaci posterů, jejichž obsah 
 ne všech  se opíral o materiály Americké a Slovenské 
chemické společnosti. Hned v úvodu výstavy je uvedeno 
včetně fotografií 16 významných osobností SChS. Všichni 
uvedení jsou už mrtvi, živí nejsou zmíněni, zřejmě aby 
nedocházelo ke sporům. Českým chemikům jsou dozajista 
známa jména J. Gašperik, M. Gregor, D. Ilkovič, V. Kellö, 
V. Veselý a další. 

Slovenští chemici se chlubí přítomností nositelů No-
belových cen v Bratislavě, kde obvykle tito vědci předná-
šeli. Nejvíce jsou hrdi na bratislavského rodáka P. Lenarda 
(18621947), který získal Nobelovu cenu za fyziku v roce 
1905. Ostatní laureáti se v Bratislavě v podstatě jen zasta-
vili: A. von Szent-Györgyi (18931986) (fyziologie a me-
dicína, 1937), A. S. von Euler-Chelpin (18731964) 
(chemie, 1929), W. Heisenberg (19011976) (fyzika, 

1932), A. F. J. Butenandt  (19031995) (chemie, 1939), 
J. Heyrovský (18901967) (chemie, 1959) (jeho návštěvy 
byly časté), T. Reichstein (18971996) (fyziologie a medi-
cína, 1950), A. H. Zewail (1946) (chemie, 1999) a K. B. 
Sharpless (1941) (chemie 2001). Jak velký by byl seznam 
nositelů Nobelových cen, kteří navštívili Prahu, působili či 
studovali v ní, nebo se v ní narodili ? 

Milníky chemie jsou pojaty jako příspěvky chemie 
k různým technologiím. Prvním je energie a doprava. 
V chronologii tohoto milníku se zmiňují používání tet-
raethylolova v benzinu, katalytické krakování ropy na 
výrobu vysokooktanového benzinu, zavedení výroby bez-
dušových pneumatik, miniaturní primární alkalické bate-
rie, první solární články, bezolovnatý benzin, katalyzátory 
pro spalovací motory a konečně Lion baterie (hlavně pro 
mobilní telefony). 

Druhým milníkem jsou informace a komunikace, 
v němž jsou zdůrazněny pokroky v telekomunikaci, výpo-
čtové technice, vývoji v zábavním průmyslu (film, TV, 
fotografie), rozvoj elektroniky včetně spotřební, moderní 
syntetické materiály, tranzistory. 

Třetím milníkem je chemie v medicíně a zdraví. Je 
upozorněno na zásluhy chemie ve farmakách, diagnostice 
nemocí a chemoterapii nádorů. 

Za poslední milník se na výstavě považuje potravinář-
ství a zemědělství. Právě zde je chemie pomocníkem 
i škůdcem  viz např. DDT. 

Výstava Milníky chemie je zajímavá jak pro odborní-
ky, tak pro laickou veřejnost  tu by měla hlavně oslovit. 
Ačkoli byla umístěna na pěší zóně v Michalské ulici ve 
výstavní síni Univerzitní knihovny, zabloudilo na výstavu 
asi velmi málo návštěvníků. A je to škoda ! 

Jiří Jindra 
 
 
 

Pozdrav od prezidenta Obamy a 2. cena 
v mezinárodní soutěži pro studentku VŠCHT 
Praha 

 
Na mezinárodní soutěžní přehlídku středoškolských 

vědeckých a inženýrských projektů Intel ISEF se začátkem 
května vypravila skupina českých studentů a mezi nimi 
i Erika Gedeonová, studentka Vysoké školy chemicko-
technologické v Praze. Soutěžila s projektem zabývajícím 
se vývojem metody pro neinvazivní diagnostiku bronchiál-
ního astmatu, se kterým získala 2. cenu od Americké aso-
ciace pro klinickou chemii. 

Erika Gedeonová studovala Sportovní gymnázium 
v Kladně, ale mezi jinými předměty ji zaujala především 
chemie. „Chtěla jsem dělat něco tvořivého a zábavného 
a tak jsem se rozhodla dělat sočku,“ zdůvodňuje svou vol-
bu Erika Gedenová. „Sočka“ říkají účastníci familiárně 
Středoškolské odborné činnosti, která letos probíhá již po 
33., v rámci níž středoškolští studenti pracují na vědec-
kých pracovištích a podílejí se již v raném věku na výzku-
mu a vývoji. 
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Osobní zprávy 

Erika si vybrala pro svou práci Ústav organické tech-
nologie VŠCHT Praha, kde v předloňském roce pracovala 
na metodě pro sledování biomarkerů oxidativního stresu. 
S tímto tématem získala 1. místo na celostátní přehlídce 
SOČ. V práci pokračovala i další rok, zabývala se přípra-
vou polymerních čoček pro separací biomarkerů bronchi-
álního astmatu z kondenzátu vydechovaného vzduchu. 
Výzkum tak umožňuje včasnou diagnostiku astmatu, ne-
boť hladiny biomarkerů jsou zvýšené již v časných stadi-
ích nemoci. Výhledově směřuje k vyrobení diagnostického 
proužku, jako obecně dostupné a snadno použitelné po-
můcky pro orientační stanovení hladin biomarkerů v moči. 
Výsledkem této experimentální práce byla opět účast na 
celostátní soutěži SOČ, kde skončila na 2. místě a získala 
tím postup na Intel ISEF. 

Intel ISEF  Mezinárodní veletrh vědy a techniky  je 
soutěž, která vznikla v roce 1950 v USA. Je organizována 

v 15 oborech od přírodovědných přes technické až po hu-
manitní. Letos se konala 7.  13. 5. v Los Angeles. Samot-
ná soutěž probíhá formou posterů, mezi nimiž porotci 
(mezi nimi i 6 nositelů Nobelových cen) procházejí a dis-
kutují se soutěžícími. „Vládla tam výborná atmosféra, 
diskuse probíhaly i mezi námi studenty, všichni jsme strá-
vili hodiny povídáním o nejen vlastních projektech, ale 
i o kulturách a životech v jiných zemích,“ popisuje soutěž 
Erika Gedeonová. „Mimo odbornou část pro nás byl při-
praven i bohatý společenský program, včetně prohlídky 
města LA a návštěvy Hollywoodu. Za poznámku jistě stojí 
i to, že sám prezident Spojených států zaslal osobní 
pozdrav všem účastníkům,“ dodává. 

 
Tisková zpráva 

Prof. Jenšovskému zase po pěti letech..  
 
Je mi milou povinností a především velkou poctou 

připomenout na těchto stránkách den 15. června, kdy se 
před 85 lety narodil Jenšovským syn Lubor. Sám sebe se 
ptám, jak se stalo, že jsem možnost popřát k tomuto jubi-
leu dostal právě já, zatímco minulá kulatá výročí připomí-
nal jeho spolupracovník z nejbližších, Bohumil Kratochvíl. 
Napadá mě jediné vysvětlení – patřím zřejmě k těm, kteří 
se s Borkem, jak jej oslovují všichni jeho nejbližší známí, 
znají vůbec nejdéle. 

Já sám si Borka pamatuji od mého útlého dětství, kdy 
jsem ho potkával v jeho i mém rodném Újezdě. Přijížděl 
tam navštěvovat příbuzné, především své rodiče. Spolu se 
sestrou Miladou, jíž všichni újezďáci znali jako „Mindu“, 
byl pro nás děti vzorem vysoce inteligentních a přitom 
skromných lidí. Můj otec s Borkem hrával v létě fotbal, 
v zimě hokej, a tak se vždy spolu při setkání zastavili na 
kus řeči. Jedno takové zastavení určilo i směr mého života. 
Otec se Borkovi zmínil, že jeho syn, tedy já, právě končí 
gymnázium a rodinná rada (pod vedením matky) mě smě-
řuje na medicínu. Po stručné informaci o mém prospěchu, 
prohlásil Borek, že na medicínu je mě škoda, ale že by mě 
rád viděl na Přírodovědecké fakultě na studiu chemie. 
A protože chemie byla mým zájmem už dávno, získal jsem 
tak výraznou podporu a bylo rozhodnuto. Pod vedením, 
tehdy už doc. Jenšovského, jsem tak měl možnost strávit 
celkem 7 roků v jeho „stáji“, ve které se za tu dobu vystří-
dala řada „stájových kolegů“: Korous, Kratochvíl, Mater-
nová, Eisler, Reisenauerová, Danihelka, Zintlová, Jirásek 
(dámy jistě prominou, že neuvádím jejich aktuální příjme-
ní, neboť pouze těmi za svobodna jsem si jist). Ke „stáji“ 
se hlásila i řada příznivců a zvláště příznivkyň, tady bych 
jmenoval především Soňu Kmoníčkovou, nyní se pohybu-

jící v nejvyšších politických kruzích jakožto paní senátor-
ka Paukertová. 

„Stáj“ měla dokonce i svoje kodifikovaná pravidla, 
jež se snad někdy podaří najít a zveřejnit pro inspiraci 
možných následovatelů. Kodex ukládal povinnosti jak 
školiteli (např. zajistit pro pořádání život zpříjemňujících 
akcí příslušné prostory, zahájit zasedání a po drobném 
konzumu se vzdálit s omluvou na rodinné důvody), tak 
i diplomantům (jakmile navštíví v odpoledních hodinách 
školitele mladší kolegyně, urychleně, leč taktně, opustit 
prostory laboratoře a především se nikdy náhle nevracet!). 
Není divu, že všichni diplomanti, doktoranti i aspiranti 
byli na příslušnost ke „stáji“ patřičně hrdi.  

Pohled zpět do minulosti ukazuje, co všechno jsme se 
měli možnost naučit a poznat – nejen anorganickou chemii 
v její ryzí podobě badatelského přístupu k věci, ale také 
jak obhajovat svoje výsledky a v diskusi dostat za pravdu. 
K produktům  této stáje patří asi šest vysokoškolských 
učitelů, nejdál na západ se dostal ten první, Skála 
v Kanadě, na východ pak  do Ostravy Danihelka, zvaný 
Pták. Borek vždy citovával svého prvního učitele 
prof. Křepelku, jak zveřejňovat: musí to po vás každý udě-
lat a nesmí tam být zbytečné slovo. Také zavedl do diplo-
mek vzorky barevných preparátů zalité v silikonovém kau-
čuku. 

Kromě Kratochvíla a Danihelky se sice ve své většině 
my, co jsme patřili do Jenšovského „stáje“, nevěnujeme 
základnímu výzkumu a výuce chemie, ale k chemii máme 
stále blízko a vážíme si vědomostí a schopností, které jsme 
díky jeho pedagogickým přístupům získali. Nedávno 
v jakémsi sporu jsem neváhal ani vteřinu a označil Borka 
za svého celoživotního školitele. Stále se občas setkáváme, 
neboť bydlíme na dohled. Setkání jsou to vždy velmi zají-
mavá, neboť věk naštěstí na psychice jubilantově zanechá-
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vá stopy pouze nepřímé, a to vlivem přece jen už nepříliš 
dobrého fyzického stavu. Ten Borka víceméně drží 
v domácím prostředí jeho pokoje naplněného spoustou 
knih a VHS kazet. Na snímku je Borek dvakrát – jednak 
„in natura“, jednak jako busta od akademického sochaře 
Stanislava Hanzla. S ním kdysi v Újezdě chodíval hrát 
stolní tenis do přírodní herny pod stoletými duby. Nebyl 
by to ale Borek, aby k uměleckému dílu nedoplnil i něco 
svého – podstavec busty je jeho soustružnická práce ze 
dřeva. V Hanzlově tvorbě je tak Borek vedle Janáčka 
(Brno) a Wolkera (v Praze na Proseku). Ti dva ale pravdě-
podobně ping-pong nehráli...  

V jedné věci bylo moje postavení jako aspiranta mi-
mořádné, hrál jsem se svým školitelem tenis, a to jak na 
vyšehradských šancích, tak i v Újezdě. Na újezdských 
kurtech byl Borek zvláště častým hostem, protože naproti  
u Tmejů „fasoval“ truhlářský materiál, především dýhy. 
Protože měl doma soustruh, vyráběl na něm Tmejům různé 
součástky. Do dneška jsou vidět na portále jednoho obcho-
du v Jungmannově ulici a v Újezdě na vnitřním schodišti 
u bývalých Králíků. 

Výčet oborů, ve kterých se Borek teoreticky i praktic-
ky vyznal, by byl velmi dlouhý. Zmiňme alespoň kuchař-
ství, jemuž dominuje příprava tatarského bifteku 
z uzeného kuřete, dále pak lapidušství s měřením tlaku 
a statistickým vyhodnocováním. Několik knih čeká na 
svázání, ale to Borka v současnosti už tolik neláká. 

Tento tzv. „prenekrolog“ (pozn. autora – jde o speci-
fický literární útvar, pojmenovaný takto právě jubilantem) 
jsem zaměřil spíše na Borka jako svého učitele. Minule 
uváděl prof. Kratochvíl, jak Borkovi chybí internet a jak 
dává chemii vale. Dnes, po 5 letech, není už nic z toho 
pravda! Internet je dávno funkční a preparace alkalických 
pertelluranů probíhá v míře neztenčené. Příslušné chemi-
kálie opatřují přátelé aktivní chemici, nicméně vážit může 
Borek v domácích podmínkách jen na dvě místa. To pro 
stanovení hustoty stačí.  Reakce v taveninách alkalických 
dusičnanů dávají Borkovi radost ze vzniku sloučenin 
s pozoruhodnými vlastnostmi, danými obsahem vmezeře-
ných molekul. Tablu s vystavenými novými preparáty 
chybí už jen soli amonné, a tak začíná Borek pošilhávat 
i po taveninách dusičnanu amonného... 

Protože látky na bázi telluranů jsou hnědé, měly by se 
analogicky k ultramarínům jmenovat ultrafusciny. Určitě 
i tady najde způsob, jak tyto látky připravit a nezdemolo-
vat přitom dům či zahradu. Borek se vyžívá i v přitažlivé 
teorii a tak při našich návštěvách sklouzne diskuse často 
i na některou z Borkových vět:  

Věta 1. Měřítkem symetrie je její četnost. Pansyme-
trie stoupá lineárně od nuly do bodu tání. Na této přímce 
leží teploty fázových přeměn. 

Věta 2. Chemickým změnám jsou vyhrazeny obecné 
Wyckoffovy polohy.                 

Věta 3. Čím složitější je chemická struktura, tím nižší 
je její struktura krystalová. 

Dlouhodobě je největší láskou Borkovou český jazyk. 
Tvrdí, že kdyby tenkrát v Kostnici Hus odprosil, mluvilo 
by se dnes na sever od Alp česky. Pohleďte na tu krásu 
českého jazyka. Zde jsou uvedeny poslední dvě sloky Bor-
kovy parafráze na Nezvalovu Manon: 

Než složil do postele 
svůj majestátní břich, 
Král omluvil se včele 
a třikrát mocně kých. 
Asi nejpodrobnější souhrn Borkových názorů a výkla-

dů ve vztahu k praktickému životu je v jeho knížce „Na 
každém kroku chemie“. Posloužila mu i jako základ pro 
různé populárně vědecké přednášky vždy hojně navštěvo-
vané. Tam se prakticky naplňovalo i jeho motto: „Z ničeho 
se nemá dělat věda – ani z vědy“, které převzal od Jana 
Wericha. 

Děkujeme Ti za to, co jsi nám dal, a přejeme ještě 
mnohé roky mezi námi! 

 
Jiří Sikač 

 
 

K osmdesátým pátým narozeninám  
Prof. Ing. Jan Hlaváče, DrSc.   

 
V těchto dnech se v plné duševní svěžesti dožívá vý-

znamného životního jubilea prof. Ing. Jan Hlaváč, DrSc.  
(nar. 16. 7. 1926). Je obtížné snažit se o úplné shrnutí vý-
sledků jeho pedagogické a vědecké práce, jeho činnosti 
v odborných společnostech a ve vědeckých radách vý-
zkumných ústavů a vysokých škol, zvláště když mnohé 
z tohoto bylo popsáno a publikováno již v dřívějších le-
tech. S časovým odstupem lze s větším nadhledem pozoro-
vat, jak se výsledky jeho práce promítají do vývoje oboru, 
kterému se po dobu plného aktivního života cele věnoval. 
Osmdesáté páté narozeniny jsou příležitostí k návratu do 
počátků jubilantovy práce a ke sledování vývoje jeho čin-
nosti, jejíž výsledky ovlivnily několik generací absolventů 
oboru, který v minulosti nesl název Technologie silikátů 
a dnes je znám pod názvem Chemie a technologie anorga-
nických materiálů. 

Výčet jubilantových zásluh se dotýká prakticky všech 
aspektů vývoje tohoto oboru, nicméně trvalý přínos jubi-
lantovy práce lze nalézt zejména při sledování výsledků 
jeho vědecké práce, kterou spolu se svými některými vrs-
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tevníky v nemalé míře přispěl k tomu, že z oboru, který se 
opíral především o empirické znalosti a praktické zkuše-
nosti, se stal obor s uznávaným teoretickým zázemím a se 
širokým potenciálem aplikačních možností.  

Prof. Hlaváč patří ke generaci, která krátce po 
II. světové válce stála na počátku výrazného posunu 
v pojetí výzkumné práce orientací na vytváření teoretické 
základny technologických procesů spojených s výrobou 
tradičních materiálů, a která si současně uvědomovala, že 
pro vývoj oboru je také nezbytné zabývat se výzkumem 
materiálů nových. Poměrně brzy tak byly formulovány 
hlavní směry základního výzkumu, které reflektovaly úro-
veň našeho oboru ve světovém měřítku a současně respek-
tovaly potřebu zdokonalování úrovně technologie tradič-
ních materiálů, zejména skla, keramiky a maltovin. Dokla-
dem toho je dodnes aktuální publikace1, která byla zveřej-
něna v r. 1957 a která formulovala představu nastupující 
generace o hlavních směrech výzkumu v našem oboru se 
zřetelem k úrovni, které bylo dosaženo v mezinárodním 
měřítku. Zásluhou prof. Hlaváče byl v následující době 
akcentován přístup, opírající se o poznatky z chemie pev-
ných látek, později rozšířený o nové poznatky, které při-
nesly výzkumné práce v oboru chemie vysokých teplot. 
Vznikly tak jeho práce o vysokoteplotních fázových rov-
nováhách2 a práce zabývající se reaktivitou pevných lá-
tek3,4. Jakkoliv se jednalo o práce teoretické povahy, jejich 
souvislost s aktuálními problémy technologickými je zřej-
má. Získané poznatky byly využity v technologii bezalka-
lických skel a portlandských cementů a poskytly výklad 
rozdílné reaktivity modifikací -  γ- modifikací Al2O3.   
O hodnotě těchto výsledků svědčí i to, že poznatky o fázo-
vých rovnováhách byly převzaty do posledního vydání 
rozsáhlé monografie „Phase Diagrams for Ceramists“ pu-
blikované Americkou keramickou společností a že práce 
o reaktivitě pevných látek byla otištěna ve sborníku 
„Sintering Key Papers“4. Jubilant se stal uznávanou osob-
ností v oboru chemie vysokých teplot a pevných látek, 
čehož dokladem jsou také výsledky práce mezinárodního 
týmu, který pod jeho vedením v rámci projektu IUPAC 
publikoval nová data o bodech tání žárovzdorných oxidů5. 

Témata řady dalších prací, které jubilant řešil spolu 
s diplomanty, doktorandy a se svými spolupracovníky na 
respektované teoretické úrovni měla přímou vazbu na ak-
tuální problémy technologie skla a na výklad jeho vlast-
ností. Mimořádný ohlas, který lze doložit citacemi ještě 
v dnešní době publikovaných prací, má první matematický 
model, popisující časový průběh a mechanismus koroze 
křemičitých skel vodnými roztoky6. Na tuto práci navazo-
valy další práce orientované na ověření navrženého mate-
matického modelu koroze. O širokém spektru zájmů 
a o snaze přispět k úspěchu ve své době u nás zaváděné 
technologie tavení křemenného skla svědčí práce zabývají-
cí se krystalizací redukovaného křemenného skla7. 

V souladu s tehdy hlavním směrem výzkumu 
v oblasti technologie skla byly mnohé jubilantovy práce 
orientovány na problematiku tavení skla. Práce z tohoto 
širokého tematického okruhu se vyznačují vysokou teore-
tickou úrovní a byly publikovány v zahraničních časopi-

sech a ve sbornících z mezinárodních konferencí. Do této 
skupiny prací náleží práce zabývající se kinetikou a me-
chanismem rozpouštění částic SiO2 v tavenině Na2O.SiO2 
(cit.8) a ve své době ojedinělá práce přinášející údaje 
o difúzních koeficientech v silikátových taveninách9. Rov-
něž práce zaměřené na studium vypařování ze silikátových 
tavenin se setkaly s ohlasem a oceněním v mezinárodním 
měřítku. Vedle fundamentálních prací o vypařování B2O3, 
Na2B4O7, Na2SO4, tj. látek používaných při tavení skla10,11, 
se jubilant významnou měrou podílel také na formulaci 
fyzikálně-chemické představy o vypařování těkavých slo-
žek silikátových tavenin, na jejímž základě byl sestaven  
model pro odhad ztrát vypařováním při tavení skla 
v průmyslových podmínkách. 

V poslední době se prof. Hlaváč intenzivně věnoval 
zcela nové oblasti výzkumu – bioaktivním sklům a bioak-
tivní sklokeramice12. Zúročil zde své poznatky o vlivu 
chemického složení skla na jeho schopnost interakce 
s okolním prostředím a znalosti o kinetice a mechanismu 
koroze křemičitých skel. S týmem mladších spolupracov-
níků tak významně přispěl ke vzniku u nás zcela nového 
směru výzkumu, jehož úroveň je respektována 
v celosvětovém měřítku. 

Stručný přehled jubilantovy vědecké práce by nebyl 
úplný, kdyby nebyl zmíněn jeho významný podíl na kniž-
ních publikacích, které vznikly v minulém období a jsou 
svědectvím o úrovni silikátové vědy a technologie u nás. 
Již v publikaci, která ve stručné formě pojednává o podsta-
tě, vlastnostech a technologii skla bylo opuštěno obvyklé 
popisné pojetí a byl kladen důraz na shrnutí poznatků 
s obecnějším významem a trvalejší platností13. Zásadní 
význam pro další vývoj našeho oboru má monografie 
o chemii a technologii celého širokého oboru anorganic-
kých nekovových materiálů. Jakkoliv je v této knize věno-
vána největší pozornost klasickým silikátovým materiá-
lům, její celkové pojetí vtisklo knize informační hodnotu, 
která přesahuje až do doby dnešní14.  Úvodní teoretické 
partie jsou dodnes pro svoji přehlednost, stručnost a vý-
stižnost vítaným zdrojem poznatků nejen pro ty, kteří si 
chtějí své znalosti obnovit, ale i pro mnohé studenty naše-
ho oboru, kteří se potřebují v teoretických základech naše-
ho oboru orientovat. Těžiště a hodnota poznatků v knize 
shrnutých je ovšem v popisu podstaty a technologie skla, 
keramiky, žárovzdorných materiálů a maltovin. Množství 
informací a dat excerpovaných z tehdejší literatury je stá-
lým zdrojem, k němuž se obrací každý, kdo potřebuje po-
rozumět svému specifickému problému nebo chce získat 
základní data nutná pro jeho řešení.  V tomto ohledu je 
kniha prof. Hlaváče ojedinělá i v širším mezinárodním 
měřítku, jak o tom konečně svědčí i přetrvávající zájem 
o její, byť poněkud redukovaný překlad do angličtiny15. 

Je zřejmé, že stručný přehled o vědecké činnosti 
prof. Hlaváče, který vychází z jistého výběru jeho prací, 
nemůže v celé šíři postihnout celou šíři příspěvku jubilanta 
k rozvoji poznatkové základny oboru anorganických neko-
vových materiálů v naší republice a v širším mezinárod-
ním měřítku. Je proto na místě připomenout, že 
prof. Hlaváč publikoval v našich a zahraničních časopi-
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sech celkem cca 100 prací a přednesl řadu přednášek na 
konferencích u nás i v zahraničí. Jeho dlouholetá práce na 
Ústavu skla a keramiky VŠCHT Praha, ve fakultních 
a celoškolských orgánech této vysoké školy a jeho celoži-
votní angažovanost při řešení problémů spojených 
s vývojem oboru skla keramiky byla oceněna udělením 
Sklářské ceny (VTS 1981), medailí E. Votočka (1992), 
medailí J. Hlávky (1996) a jinými oceněními. 

Pro úplnost je ovšem nutné také dodat, že přes svůj 
věk je, k radosti všech jeho spolupracovníků, stále aktivní, 
takže mladší generace mohou využívat jeho znalostí 
a zkušeností a setkávat se s ním nejen na příležitostných 
odborných akcích Ústavu skla a keramiky VŠCHT Praha, 
ale téměř každodenně.  Jubilantovi přejeme, aby ho zdraví 
a dobrá, činorodá nálada neopouštěla ani v dalších letech. 

 
Josef Matoušek 
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Masarykovu univerzitu  
opustila významná osobnost 
chemické toxikologie  
Jiří Matoušek 
 
Profesor  Ing. Jiří Matoušek, DrSc. 
zemřel náhle dne 12. dubna 2011, 
týden po svých 81. narozeninách.  
Jiří Matoušek se narodil 4. dubna 
1930 v Příbrami. Vystudoval Vyso-

kou školu chemicko-technologického inženýrství v Praze, 
Vojenskou akademii v Praze a Vojenskou technickou aka-
demii v Brně, kde také od roku 1954 působil nejdříve jako 
odborný asistent a poté ve funkci vedoucího oddělení. 
V letech 19631971 a 19811989 byl náčelníkem Vý-
zkumného ústavu 070 pro vědeckovýzkumnou činnost 
v oblasti chemické toxikologie, environmentální chemie 
a technologie se zaměřením na vysoce toxické organické 
sloučeniny. Zabýval se jejich syntézou, toxikologií i stopo-
vou analýzou, a věnoval se procesům detoxikace a preven-
ce, ochranou a profylaxí. Na základě jeho výzkumných 
výsledků bylo do výroby a aplikace v ozbrojených silách, 
civilní ochraně, zdravotnictví a ochraně životního prostředí 
zavedeno přes 30 vynálezů, jako jsou speciální chemikálie 
pro diagnostiku, detoxikaci a terapii, analytické a diagnos-
tické prostředky, prostředky a soupravy pro ochranu, první 
pomoc, detoxikaci a dezinfekci. V letech 19711981 rov-
něž působil jako zástupce vedoucího katedry vojenské 
toxikologie na Vojenském lékařském výzkumném a do-
školovacím ústavu J. E. Purkyně v Hradci Králové.  

V roce 1989 byl Jiří Matoušek ve funkci plukovníka 
v záloze uvolněn z Československé lidové armády a dále 
působil jako vedoucí vědecký pracovník ve Výzkumném 
středisku Československé akademie věd pro otázky míru 
a odzbrojení v Praze. Zároveň byl expertem Federálního 
ministerstva zahraničních věcí pro odzbrojení, členem 
Československé delegace na Konferenci o odzbrojení 
v Ženevě a účastníkem dalších odzbrojovacích jednání. Od 
roku 1990 přednášel jako hostující profesor na Internatio-
nal Institute for Peace ve Vídni, a jako externí profesor 
toxikologie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univer-
zity. Profesor Matoušek stál za založením obnovené Che-
mické fakulty na Vysokém učení technickém v Brně, kde 
do roku 2000 působil jako ředitel Ústavu chemie a techno-
logie ochrany životního prostředí.  

Od roku 2001 až do své smrti pak Jiří Matoušek pra-
coval v Centru pro výzkum toxických látek v prostředí 
(dříve Výzkumné centrum pro chemii životního prostředí a 
ekotoxikologii) Přírodovědecké fakulty Masarykovy uni-
verzity v Brně jako uznávaný expert a pedagog. Přednášel 
v kurzech Vojenské chemie, toxikologie a ochrany proti 
vysoce toxickým látkám, Speciální toxikologie a Chemic-
kých zbraní a odzbrojení. Profesor Matoušek byl aktivně 
zapojen do expertního řešení problémů a havarijních situa-
cí v chemickém a petrochemickém průmyslu spojených 
s únikem toxických látek a do technologií nakládání s od-
pady. Zabýval se rovněž otázkami trvale udržitelného roz-
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voje s  důrazem  na  chemii a  technologii  ochrany  život-
ního  prostředí  a  další  globální  problémy, včetně   mezi-
národní   bezpečnosti,  ochrany  proti  zbraním  hromadné-
ho  ničení, odzbrojení, konverze, verifikace, civilní ochra-
ny, záchranných služeb, krizového řízení a terorismu. Po-
dílel se na několika desítkách projektů mezinárodních 
vládních (NATO-SC, NATO-CCMS, EU) a nevládních 
organizací (WFSW, INES, Pugwash Conferences, Dublin 
Committee), prestižních mezinárodních a zahraničních 
ústavů a institucí (SIPRI Stockholm, IIP Wien, UNIDIR 
Genéve, AFES-PRESS Mosbach, GSF München, Ev. Aka-
demie Loccum, Univerzity Bochum, Budapest, Uppsala). 
Za své zásluhy získal 18 státních a vojenských vyzname-
nání národního a celosvětového významu.  

Jiří Matoušek byl renesanční osobností, která v sobě 
spojovala široký vědecký záběr a nespornou odbornost 
s kulturním rozhledem a hlubokou lidskostí. Vážený svými 
kolegy a milovaný svými studenty, odešel náhle uprostřed 
své práce.  

 
Veronika Pašková 

        
 

Poslední vláčilečka... 
 
Příběhy ze života, které vyprávěl doc. Vláčil, měly 

vždy  jiskru a patřily k nedílné součásti  cesty za obědem, 
kterou pracovníci Ústavu analytické chemie,  resp. Oddě-
lení chemické analýzy konali vždy rozvážným krokem.  
Říkalo se jim „vláčilečky“ a byly většinou humorné, 
i když někdy šlo o černý humor. Jeden příběh, na který si 
vzpomínám,  byl čistě chemický a udál se při jeho stáži 
v Německu. Při posezení na terase si jeho profesor-hostitel 

postěžoval na špatnou kvalitu trávníku, na který se dívali. 
Hostující doc. Vláčil doporučil jednoduchý recept, jak 
pokropením vodným roztokem XXX o koncentraci YYY 
mol l1 lze získat trávník zaručeně kvalitní.  Když spolu 
později seděli opět na terase, doc. Vláčil se profesora-
hostitele ptal, co to je za rezavé fleky na trávníku. Profesor 
odvětil, že použil roztoku, který mu doporučil, a že s tím 
trávníkem má teď starosti, protože vytvořené obrazce ma-
tou piloty blízkého letiště... Všichni, kdož doc. Vláčila 
znali, vědí, že chyba nemohla být na jeho straně.  

Poslední vláčilečka, kterou už nám nevyprávěl doc. 
Vláčil, ale život, je velmi smutná. Doc. Ing. Dr. František 
Vláčil, CSc. zemřel 12. dubna 2011 ve věku 85 let. Celý 
svůj odborný život  zasvětil analytické chemii. Jako asis-
tent začínal na VŠCHT Praha již v roce 1950, dizertační 
práci obhajoval v roce 1961 a  habilitační práci v roce 
1966. Slušelo by se napsat, že byl jmenován profesorem, 
ale to politické poměry ve své době nedovolovaly.  I tak 
byl autoritou široce uznávanou jako vynikající pedagog, 
vědec, autor řady učebnic a překladů, redaktor časopisu 
Collection, tajemník názvoslovné komise pro analytickou 
chemii, i v celé řadě dalších činností. Byl po několik let 
místostarostou Radotína, ale, jak uvádí prof. Holzbecher 
v jeho životopise (Sborník VŠCHT H20, 57 (1985)), také 
pomocným ovčákem. 

Všem, kdož ho znali, bude docent Vláčil chybět. A já 
si vždycky vzpomenu, jak vysoko zvedl obočí, když jsem 
jako začínající “mlok” nevěděl, co to je perhydrol. 

 
Čest jeho památce! 
 

Karel Volka 

Výročí a jubilea 

Jubilanti v 4. čtvrtletí 2011 
 
90 let 
Prof. Ing. Dr. Tech. Jozef Tomko, DrSc., (12.12.), Brati-

slava 
  
85 let 
Doc. RNDr. Eva Fischerová, CSc., (19.10.), Agrotechni-

ka Brno 
Prof. RNDr. Antonín Tockstein, DrSc., (9.11.), Univer-

zita Pardubice 
Ing. Milan Pražák, CSc., (30.11.), SVÚOM Praha 
 
80 let 
Prof. RNDr. Vladimír Dadák, DrSc., (9.11.), PřF MU 

Brno 
Prof. RNDr. Miloš Procházka, DrSc., (3.12.), PřF UK 

Praha 
Ing. Milan Marhol, CSc., (20.12.), ÚJV Řež u Prahy 

75 let 
Ing. Marta Šolcová, CSc., (25.10.), VÚNH Praha 
Doc. Ing. Zdeněk Vymazal, DrSc., (31.10.), VŠCHT 

Praha 
Ing. Karel Pětioký, (6.11.), EVECO s.r.o. Praha 
 
70 let 
Prof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc., (11.10.), TUO-VŠB 

Ostrava 
Ing. Ivo Masařík, CSc., (27.10.), Technický ústav požární 

ochrany Praha 
RNDr. Josef Hanzlík, CSc., (1.11.), MŠMT ČR Praha 
Ing. Karel Tobola, ÚJV Řež u Prahy 
Prof. RNDr. Petr Boček, DrSc., (25.12.), ÚIACH Brno 
Doc. Ing. Jiří Hostomský, CSc., (29.12.), ÚACH AV ČR 

Řež u Prahy 
RNDr. Rudolf Přibil, CSc., (31.12.), PřF UK Praha 
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65 let 
RNDr. Jana Kovářová, CSc., (6.10.), ÚMCH AV ČR 

Praha 
RNDr. Milada Doležalová, CSc., (30.10.), SÚKL Praha 
Doc. Ing. Alexander Čegan, CSc., (23.12.),  FT Univerzi-

ta Pardubice 
 
60 let 
RNDr. Jiří Sikač, CSc., (17.10.), Henkel AG & Co. 

KGaA Adhesive Technologies, Praha 
RNDr. Roman Lapka, (18.10.), Zentiva Praha 
RNDr. Jan Šimbera, (3.11.), Přf MU Brno 
Ing. Květoslav Vrtěl, (28.11.), Agrochemický podnik 

Uherské Hradiště 
RNDr. Kateřina Zedníková, (7.12.), LF UP Olomouc 

Ing. Tomáš Bouda, CSc., (21.12.), ALS Czech Republic 
Česká Lípa 

Prof. Ing. Tomáš Macek, CSc., (23.12.), ÚOCHB 
AV ČR Praha 

 
Srdečně blahopřejeme 
 
 
Zemřelí členové Společnosti 
 
Doc. Dr. Ing. František Vláčil, CSc., VŠCHT Praha, 

zemřel 12. dubna 2011 ve věku 85 let. 
Prof. Ing. Jiří Matoušek, DrSc., PřF MU Brno, zemřel 

12. dubna 2011 ve věku 81 let. 
 

Čest jejich památce 
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První konference 
 

České společnosti pro hmotnostní spektrometrii (ČSHS) 
 

se uskuteční v Hradci Králové na Fakultě vojenského  
zdravotnictví Univerzity obrany ve dnech 19.-21.10.2011 

Plenární přednášky 
Günter Allmaier, Technische Universität Wien 
František Tureček, University of Washington 
 
Keynotes 
Josef Cvačka, Ústav organické chemie a biochemie  
František Foret, Ústav analytické chemie  
Jana Hajšlová, Vysoká škola chemicko-technologická 
Lucie Nováková, Univerzita Karlova 
Detlef Schröder, Ústav organické chemie a biochemie 

Sponzoři 
SHIMADZU Handels GmbH-organizační složka 
(generální sponzor) 
Bruker Daltonics 
 
Vystavovatelé 
AB Sciex s.r.o. 
Bruker Daltonics s.r.o.  
HPST, s.r.o.  
SHIMADZU Handels GmbH-organizační složka  
Thermo Fisher Scientific  
Waters  

Odeslání abstraktu: do 9. 9. 2011, On-line registrace: do 30.9.2011 
Konference je pro členy ČSHS zdarma 

Informace o členství v ČSHS, pokyny pro účastníky konference, program a možnost přihlášení naleznete  

na stránkách www.czechms.org 
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Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. v rámci 4. výzvy Operačního programu  
Praha – Konkurenceschopnost získal podporu pro projekt 

 

Pražská infrastruktura pro strukturní biologii a metabolomiku (PISBM) 
CZ.2.16/3.1.00/24023, 

 
který bude realizován v letech 20112013. Vytvořením nového výzkumného centra budou do stávající 
infrastruktury biologického areálu Akademie věd v Praze 4-Krči implementovány špičkové technolo-
gie instrumentální analýzy, nezbytné pro udržení strukturně-biologických a biomedicinálních vědec-
kých skupin na úrovni srovnatelné s vyspělými státy. PISBM bude dále zapojena do evropských vý-
zkumných struktur a bude přímo podporovat akademická a vysokoškolská pracoviště. 
 
V rámci realizace projektu bude pořízen nový NMR spektrometr s protonovou pozorovací frekvencí 
700 MHz a hmotnostní spektrometr s  iontově cyklotronovým hmotnostním analyzátorem (FT-ICR-
MS) s magnetickým polem 12 T. Zároveň dojde k rozšíření stávajícího NMR spektrometru 600 MHz 
o spojení s kapalinovou chromatografií, extrakcí na pevné fázi a hmotnostní spektrometrií (HPLC-SPE-
NMR-MS). Nedílnou součástí projektu bude i rekonstrukce a modernizace objektu v areálu Akademie 
věd v Praze 4-Krči. 
 
Partnery projektu, jehož finanční objem přesahuje 94 milionů korun, jsou Vysoká škola chemicko-
technologická v Praze a Univerzita Karlova v Praze. Průběh realizace projektu je možno sledovat na 
stránkách: http://ms.biomed.cas.cz/oppk.php nebo http://www.biomed.cas.cz/mbu/cz/oppk.php.  
 
 

Evropský fond pro regionální rozvoj 
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti 
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