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KAM SMĚŘUJEME…ANEB MALÝ SCI-FI PŘÍBĚH O REGISTRACI LÁTEK 

JAROSLAV HORKÝ 
 
MEDISTYL - Středoevropské informační středisko, Praha 

 
Nejrůznější látky - chemické, farmaceutické i další 

(např. tzv. potravinové doplňky) jsou pečlivě registrovány 
a zaznamenávány jsou i jejich účinky. Například evropská 
EMA (European Medicines Agency) v systému Eudravigi-
lance přikazuje sledovat a hlásit veškeré nežádoucí účinky 
léčiv.  Záměr chránit naše zdraví je jistě chvályhodný.  
Některé případy jsou ovšem poněkud absurdní.   

Jako publikovaný případ 65-letého pacienta - vdovce, 
který měl nepříjemnou zdravotní příhodu, po níž mu byl 
předepsán nový lék. Bohužel se objevily nežádoucí účin-
ky, popisované jako ztráta zájmu o koníčky, v jeho případě 
zvláště kutilství.  Bylo rovněž uvedeno, že lékař mu zaká-
zal alkohol, tučná jídla a větší fyzickou námahu.  Při další 
kontrole mu byl předepsán jiný lék – a nežádoucí účinky 
pominuly, nálada se zlepšila. Tím zpráva pro farmakovigi-
lanci končí. Osobně se domnívám, že si pacient po čase 
opět zašel „na růžek na jedno“ a třeba si dal i něco tučné-
ho…    Nebo případ 83-leté pacienty, která užívá na noc 
hrst léků a nežádoucím účinkem bylo, že jednu noc špatně 
spala. V dalších dnech se stav upravil.  Pokud se jedno-
značně neprokáže, že nežádoucí účinek byl způsoben kon-
krétním lékem, je nutno nahlásit všechny, které pacientka 
užívala…  

Kdo z nás v noci někdy špatně nespal? A možná to 
bylo způsobeno tím, co jsme měli k večeři?! 

Pokud se systémy Eudravigilance, REACH, GHS/
CLP atd. atd. budou dále rozvíjet nastoleným směrem, 
blíží se doba, kdy se budou mnohem podrobněji sledovat 
i účinky všech potravin.   

Základ je již vybudován, a to v systému registračních 
čísel Chemical Abstracts (CAS). Své registrační číslo má 
pivo 8029-31-0 a výraz BEER v Chemical Abstracts není 
jen jedním z mnoha použitých synonym, jedná se dokonce 
o hlavní CA Index Name v rejstříku (zkratka CN). Mezi 
další zajímavé položky ve sbírce CAS patří bezpochyby 
WHISKY, reg. číslo 8047-93-6. Pro abstinenty CAS nabí-
zí MLÉKO (CN: Cow milk) s registračním číslem 8049-98-7 
nebo VODU (CN: Water) 7732-18-5.  Své registrační číslo 
CAS má např. margarín jako náhrada másla (CN: Butter 
substitutes, margarine): 8029-82-1, dále např. olivový olej 
(8001-25-0), kakao (8002-31-1) či med (8028-66-8). 

 V literatuře se objevuje registrační číslo CAS pro 
cukr 8016-79-3 -  v tom případě se jedná o extrakt 
z cukrové řepy (Beet sugar, ext.). Cukr jako CN: Sugar 
nebo CN: White sugar má jedno z nejstarších čísel 57-50-1, 
v tom případě se ale jedná o látku s konkrétním chemic-
kým názvem CA Index Name: .alpha.-D-Glucopyranoside, 
.beta.-D-fructofuranosyl   

Poměrně často má registrační číslo CAS extrakt 
z konkrétní látky přírodního původu, ale někdy i látka jako 
taková, např. červená řepa:  57917-55-2 CN: Beet, red 
a její extrakt 89957-90-4 CN: Beet red, ext. 

Pokud půjde evropská legislativa nastoleným smě-
rem, blíží se doba, kdy jídelní lístek v restauraci bude plný 
různých registračních čísel a symbolů, označujících poten-
ciálně nebezpečné vlastnosti složek jednotlivých směsí, 
např. omáček. A především speciálně vyškolení pracovníci 
restaurací budou sledovat nežádoucí účinky látek ze své 
kuchyně na jednotlivých hostech,  akutní účinky při kon-
taktu s kůži, s očima a při vdechnutí a především při požití. 
Sledována bude především dráždivost a škodlivost pro 
zdraví člověka, tj. při jaké dávce dojde k podráždění trávi-
cí soustavy, ke zvracení či ztrátě vědomí.   

Hodnoty TDLo (orálně, člověk), tj. nejnižší toxické 
dávky pro člověka při požití látky, jsou hodnoceny podle 
množství požité látky na kilogram živé váhy.  Proto počí-
tejme s tím, že u restaurací, které budou provádět důsledně 
hlášení o nežádoucích účincích jednotlivých složek pří-
pravků a směsí, uvedených na jídelním lístku, bude nutno 
při vstupu nahlásit okamžitou tělesnou váhu.   Ze statistic-
kých důvodů a pro potřeby hlášení by měl být přesně za-
znamenán i věk a pohlaví. 

Lze předpokládat, že se tímto způsobem nebude sle-
dovat hodnota LD50, jež udává tzv. letální dávku, při níž 
úhyn přesně definovaného počtu populace dosáhne 50 %, 
a to jinou cestou než inhalační.  K možnosti zjištění LD50 
by nemělo docházet ani v našich nejhorších restauracích. 

Kromě tradiční registrace chemických látek 
v systému Chemical Abstracts vyvinula Evropská Unie 
svůj systém EINECS (European Inventory of Existing 
Commercial Chemical Substances).  A díky nim může být 
např. svíčková omáčka včetně svých ingrediencí a včetně 
anglických názvů pro případ kontroly z Evropy rozepsána 
např. takto: 
Mrkev: CN Carrot, ext. (extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolu-
tes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free  fracti-
ons, distillates, residues, etc., obtained from Daucus caro-
ta, Umbelliferae), CAS: 84929-61-3, EINECS: 284-545-1 
Celer: CN Celery, ext., CAS: 89997-35-3, EINECS: 
289-668-4 
Petržel: CN Parsley, ext., CAS: 84012-33-9, EINECS: 
281-677-1 
Cibule: CN Onion, ext., CAS: 8054-39-5, EINECS: 
232-498-2 
Nové koření: CN Pimenta officinalis, ext., CAS: 84929-57-7, 
EINECS: 284-540-4 
Bobkový list: CN  Laurus nobilis, ext., CAS: 84603-73-6, 
EINECS: 283-272-5 
Mléko: CN Cow milk, CAS: 8049-98-7,  EINECS: 305-211-4 
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Mouka (sojová): CN Soybean flour, CAS: 91081-83-3, 
EINECS: 293-692-0 
Sůl kuchyňská: CN Sodium chloride, CAS: 7647-14-5, 
EINECS 231-598-3 

Že se jedná o fikci? Obávám se, že při zachování tem-
pa registrace látek, včetně tzv. potravinových doplňků 
a jejich nežádoucích účinků, nikoli. 

Již dnes je ovšem jisté, že v současnosti již nejde jen 
o sledování, zda konkrétní látka odstraňuje případné nedu-
hy či problémy (např. hlad), ale také zda přispívá ke zlep-
šení kvality života  (tzv. Risk and Benefit Evaluation). 
Taková poctivá špikovaná svíčková je bezpochyby příjem-
ným zážitkem, který ke zlepšení kvality života přispívá.  
Přeji Vám hodně příjemných zážitků. 
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Ze života chemických společností 

Zahraniční ocenění významných výsledků 
v oblasti chromatografických technik 

 
Na 9. Polské chromatografic-
ké konferenci konané ve 
dnech 26. - 29. června v Po-
znani udělil Výbor analytické 
chemie Polské akademie věd 
prof. Ing. Pavlu Janderovi, 
DrSc. z Katedry analytické 
chemie Fakulty chemicko-
technologické Univerzity 
Pardubice medaili prof. 
A. Waksmundzkého* "za 
významné výsledky v oblasti 
separačních věd, zvláště chro-
matografických technik 
a jejich implementaci". Prof. 

Jandera je prvním českým odborníkem, který obdržel toto 
významné ocenění, udělované od r. 2000 každoročně jed-
nomu polskému a jednomu zahraničnímu vědci v oblasti 
analytických separací. Dříve získali Waksmunzkého me-
daili např. prof. Georges Guiochon z University of Tenne-
see (USA), prof. Klaus Albert z University Tuebingen 
(Německo), či Dr. Lloyd Snyder, jeden ze zakladatelů 
moderní kapalinové chromatografie z Orindy (USA). Prof. 
Jandera se zabývá zejména teorií a aplikacemi vysokoúčin-
né kapalinové chromatografie a v posledních letech přede-
vším vícerozměrnými separačními technikami. V této ob-
lasti publikoval 3 knihy, 20 kapitol v monografiích a více 
než 200 původních vědeckých prací, které jsou hojně cito-
vány (dosud více než 4200x) a přednesl více než 
300 přednášek, většinou zvaných, na domácích 
i zahraničních konferencích. Již dříve mu byla udělena 
Hanušova medaile České chemické společnosti, čestné 
členství Slovenské farmaceutické společnosti a medaile 
Univerzity M. Koperníka v Toruni (Polsko) a Univerzity v 
Messině (Itálie) za mezinárodní vědeckou spolupráci. Prof. 
Jandera je rovněž zástupcem České republiky ve Středoev-
ropské skupině pro separační vědy (CEGSS) a stálým čle-
nem vědeckého výboru Mezinárodních symposií o sepa-
račních vědách (ISSS). Byl předsedou 11. ISSS Symposia 
konaného v r. 2005 poprvé v ČR na Univerzitě Pardubice. 
Výsledky skupiny separací v kapalných médiích, kterou 
vede na Katedře analytické chemie, dosahují pravidelně 
uznání na světových konferencích v oblasti chromatogra-
fie, v posledních letech např. postery prezentované Ing. 
Petrem Česlou, PhD, na Mezinárodních symposiích HPLC 
2008 v Baltimore, HPLC 2010 v Bostonu a poster prezen-

tovaný Ing. Tomášem Hájkem, PhD, na 16. ISSS v r. 2010 
v Římě se umístily mezi nejlepšími šesti v silné konkuren-
ci několika stovek posterů z celého světa. 

Karel Ventura 
 

 
40. výročí založení odborné skupiny termické 
analýzy, historické kořeny, odborné publikace 
a citační ohlasy 
 
Pohled do historie 

 
Zájem novověké vědy o povahu tepla se projevil už 

ve spise B. Telesia (1509–1588) De Rerum Natura Iuxta 
Propria Principia (O přírodě podle jejich vlastních princi-
pů) z roku 1563. Někdy na konci 16. století (uvádí se rok 
1597 či 1598) se pak uskutečnilo díky G. Galileovi (1564 
až 1642) první teplotní měření. Na tyto práce navazoval 
i Jan A. Komenský (1592–1670)1,2, který poukázal na dů-
ležitost pojmů teplo a chlad při popisu přírodních procesů. 
V roce 1659 publikoval Komenský knihu o principech 
tepla a chladu3, kde navrhuje pozorovat vliv teploty na 
vlastnosti substancí: „abychom účinky tepla a zimy spatřili 
světle, sluší se vzíti předmět viditelný i sluší se prošetřova-
ti změn jeho, když se ohřeje a zase ochladí, by se očitě 
ukázalo, co teplo a zima dělají smyslům pochopitelné“4. 
Komenský dále fakticky charakterizoval funkci termosko-
pu (vitrum caldarium), a dokonce používal pojem 
“caloric“, který o století později rozšířil a zobecnil skot-
ský lékař Joseph Black (1728-1799)2. Teorie kalorika jako 
„fluida“, které obaluje a tím oddaluje částice hmoty, 
a takto způsobuje změny objemu a skupenství těles2, přetr-
vala až do poloviny 19. století a jeho matematické vyjádře-
ní toku se používá dodnes.     

V roce 1891 William C. Roberts-Austen (1843-1902) 
sestrojil první termoelektrický pyrometr, ale moderní po-
jem termická analýza byl zaveden až Gustavem H. J. Tam-
mannem (1861-1938) v roce 1904 (cit.5).  

První českou učebnici termiky (teplozpytu)6 napsal 
Čeněk Strouhal (1850-1922) v r. 1908. Krátce před vypuk-
nutím I. světové války (květen-červen 1914) proběhl 
v Praze 5. sjezd českých přírodozpytců, v jehož programu 
byla zařazena termická měření. V té době se v českém 
prostředí začala uplatňovat termická analýza, a to díky 
Otakaru Kallaunerovi (1886-1972) a Josefu Matějkovi 
(1892-1960), kteří použili tuto novou termální techniku 
studia chemických proměn kaolinu při žíhání7,8 místo tzv. 
racionální analýzy spočívající v mokré dekompozici roz-
pouštěním v kyselině sírové.   

*prof. Andrzej. Waksmundzki (1910-1998) významný polský fyzikální chemik, zakladatel polské chromatografické školy 
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První českou konferenci o DTA (diferenční termická 
analýza) zorganizoval Rudolf Bárta (1897-1985) v Praze 
v r. 1956. Na ni navazovaly 2. a 3. konference o termogra-
fii (Praha 1958 a 1961) a 4. konference o DTA 
v Bratislavě 1966 (cit.9). Tím se vytvořily podmínky pro 
tříletou periodu termoanalytických konferencí TERMA-
NAL existujících dodnes.  

Některé originální metody termické analýzy (TA) 
jsou spojeny s řadou významných českých a slovenských 
autorů, jako jsou S. Škramovský (statmographie = vážko-
vá/termo-gravimetrická měření)10,  I. Proks (Periodic TA)
(cit.11), J. Brandštetr (Enthalpiometrie)12, J. Komrska 
(Porometric TA)13, A. Bergstein  (Dielectric TA)14,  
S. Chromý (Photometric TA)15, V. Šatava (Hydrothermal 
TA)16, V. Balek  (Emanation TA)17, K. Tobola 
(Differential pressure analysis = DPA čili termomanome-
trie) nebo M. Vaniš (Accelerated TA)18. Za zmínku stojí 
i vývoj prvního komerčního TG přístroje TEGRA19. Ze 
sesterské oblasti kalorimetrie dlužno připomenout vysoko-
teplotní přístroj M. Roubala20,  isoperibolické kalorimetry 
V. Pekárka21 a V. Velicha22, nebo metodu měření teplotní 
difuzivity L. Kubičára23. Neméně zajímavé jsou i teoretic-
ké práce zaměřené na základy neizotermní kinetiky24,25, 
teorie měření teplotních gradientů26, využití DTA pro 
kvantitativní vyhodnocování27-31, inovační pojetí termody-
namiky32 a termodynamiku částečně otevřených systémů33 
či povahopis oscilačních módů v cementářské kinetice34 
nebo významný počin vytvoření základů teorie kalorime-
trických měření a související klasifikace přístrojů30,35. Nel-
ze opomenout ani prvotní konstrukční návrh využití žebro-
vaného kelímku pro kinetické účely31 a konstrukční návrhy 
prvotních přístrojů DTA36,37. Řada stěžejních termoanaly-
tických prací vzniklých v dobách ČSAV (1953-1992) byla 
publikována v časopisech Chemické listy a Silikáty v češ-
tině, a bohužel navzdory své závažnosti nejsou citovány. 
První česká kniha o DTA vznikla už v roce 1957 (cit.38) 
následovaná dalšími39-41, i když ucelená teorie DTA se 
vyvinula až s dvacetiletým zpožděním. Ze slovenských 
prací je třeba připomenout publikaci Kubičára42 a nejno-
vější publikaci nestora termické analýzy Ivo Prokse o vý-
znamných osobnostech termodynamiky43.  

 
Odborná skupina termické analýzy při ČSCH 

 
Společenská aktivita související s termickou analýzou 

měla své základy u konferencí pořádaných VŠCHT 
v letech 1956-1961 a která dokonce vyústila v podporu 
založení mezinárodní společnosti termické analýzy ICTA 
(Londýn a Aberdeen, 1965, následně Worcester, USA 
1968 -  R. Bárta, P. Králík a J. Šesták). Na 5. konferenci 
o DTA ve Smolenicích v roce 1970 vznikla báze pro zalo-
žení Slovenské skupiny termické analýzy (M. Vaniš, 
O. Koráb, V. Tomková, Š. Svetík, S. V. Fajnor, 
E. Smrčková, dnes už zesnulý P. Králík, A. Sopková, 
V. Jesenák, kde české zájmy zastupoval zesnulý 
A. Bergstein). Následně v roce 1972 byla ustavena také 
česká odborná skupina termické analýzy – OSTA (obr. 1), 
která plně rozvinula svoji činnost na 6. konferenci o ter-

mické analýze, tj. prvním z tradičních TERMANALu ve 
Vysokých Tatrách v roce 1973. 

Prvním předsedou české odborné skupiny (někdy 
označované také jako „Metropolitní teplozptytná společ-
nost“) byl Karel Habersberger, druhým předsedou byl 
Vladimír Balek (ÚJV a.s. Řež) a v období 1994 až 2008 
tuto funkci zastával Jaroslav Šesták (Fyzikální ústav 
AV ČR, v.v.i., v současné době Výzkumné centrum zá-
padočeského regionu za podpory MŠMT projektem 
CENTEM CZ.1.05/2.1.00/03.0088). Na počátku skupina 
pracovala ve složení uvedeném na obr. 1, kde zleva: Karel 
Tobola, Karel Habersberger (předseda), Miloš Nevřiva, 
zesnulý Jaroslav Rosický; dole: Pavel Holba, Milan Berán-
ek, Vladimír Balek (místopředseda) a Jaroslav Šesták 
(ICTA delegát). Tehdejší doyenové termické analýzy Ru-
dolf Bárta, Vladimír Šatava, Arnošt Bergstein, Arnošt 
Hrubý, Jiří Brandštetr nebo Ivo Proks na fotografii (obr. 1) 
chybí.  

Odborná skupina organizovala semináře, které byly 
zaměřeny na teoretické základy a přístrojovou techniku 
pro termickou analýzu. Mezi nejznámější se zcela jistě řadí 
seminář „Metody, kalibrace a standardizace v termické 
analýze“ (Mezní Louka, 1976, editor P. Holba), seminář 
„Přístrojová technika a standardy v termické analý-
ze“ (Chrudim, 1977, editor M. Nevřiva) či „Způsoby vy-
hodnocování křivek termické analýzy“ (Dobřichovice, 
1978, editor J. Šesták), které byly doprovázeny na tehdejší 
dobu odborně velmi kvalitními sborníky. Mezi významné 
aktivity odborné skupiny se zcela jistě řadí vytvoření čes-
ko-slovenského názvosloví termické analýzy45 a mezi nej-
významnější výstupy pak patří standardizační testy refe-
renčních látek pro kalibraci přístrojů termické analýzy, 
které se uskutečnily v laboratořích vysokých škol, akade-
mií věd či výzkumných ústavů v Čechách, ale také na Slo-
vensku. Výsledky těchto testů byly v roce 1990 vydány 
formou publikace Ústavu jaderného výzkumu s názvem 
„Standardizační testy referenčních látek pro kalibraci pří-
strojů termické analýzy“.  

Skupinu reprezentuje rozsáhlá publikační činnost, 

Obr. 1. „Metropolitní teplozpytná společnost” (1976) 
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která souvisí také s významnou citační odezvou (viz dále) 
a je spojena se jmény jako Arnošt Bergstein14, Antonín 
Blažek 19,41, Vladimír Šatava16,39,66, Jaroslav Rosický36, 
Rudolf Bárta28, Pavel Holba28,29,53,65, Jaroslav Šesták 
(cit.45,47-52,58,64), Vladimír Balek17,46,67, Jiří Brandštetr12, 
Arnošt Hrubý57, Jiří Málek63 a řadou dalších osobností 
termické analýzy. Všechny nelze zcela jistě vyjmenovat, 
neboť bychom určitě na někoho zapomněli.  

Odborná skupina se dále podílela na organizování 
letních škol termické analýzy a ve spolupráci se sloven-
skými termoanalytiky na organizování konferencí o ter-
mické analýze - TERMANAL, kdy první ročník se usku-
tečnil v roce 1973 a následně se další opakovaly s tříletou 
periodou. Vyvrcholením mezinárodní spolupráce byla 
Československá konference o termické analýze, která byla 
současně také 8. konferencí ICTA a uskutečnila se v roce 
1985 v Bratislavě. Vedle slovenských kolegů M. Hucl 
(předseda organizačního výboru konference), O. Koráb 
(tajemník), M. Vaniš (přístroje), V. Tomková, Š. Svetík 
a P. Králík asistovali také čeští spolupracovníci jako 
V. Balek (místopředseda), J. Šesták (odborný program), 
A. Blažek (sborník) a K. Habersberger (posterová sekce). 
Výsledkem byly nejen dva vynikající sborníky (vydány 
jako „Special issue of Thermochimica Acta“), ale i organi-
zování výročního setkání koncilu ICTA na zámku v Libli-
cích u příležitosti 20. výročí založení ICTA44.  

Jak již bylo uvedeno, vznik české odborné skupiny je 
datován do roku 1972 a byl inspirován založením Meziná-
rodní konfederace pro termickou analýzu (ICTA) v roce 
1965 (za spolupůsobnosti R. Bárty a J. Šestáka) a doplněna 
o kalorimetrii (ICTAC od r. 1992). Národní skupina je 
dosud členem této celosvětově působící odborné společ-
nosti ICTAC, která je asociovaná s IUPAC (v současné 
době za podpory MŠMT INGO II - projekt LG11027). 
Česká odborná skupina se stále aktivně účastní termoana-
lytických konferencí, které pořádají další národní odborné 
skupiny, např. na Slovensku (zmiňované TERMANALy), 
ale také v Polsku či Maďarsku. V této tradici pokračuje 
také současná sestava předsednictva OSTA, která pracuje 
ve složení zobrazeném na obr. 2 (zleva: Vít Plaček, David 
Sedmidubský, Miloš Nevřiva, Vladimír Balek (dřívější 
předseda), Jaroslav Šesták (předchozí předseda); dole: 
Václav Slovák (místopředseda), Petra Šulcová 
(předsedkyně), Jana Kovářová, Pavel Holba; chybí Jiří 
Málek (ICTAC delegát)), a to od r. 2008.  

V roce 2010 se v rámci 62. sjezdu asociací českých 
a slovenských chemických společností (Pardubice) podaři-
lo zařadit sekci „Termická analýza a kalorimetrie“, která 
byla historicky prvním setkáním termoanalytiků z Česka 
a Slovenska v rámci chemických sjezdů. Sekce termické 
analýzy a kalorimetrie byla odborným přínosem pro všech-
ny účastníky, neboť umožnila nejen vzájemnou výměnu 
poznatků a zkušeností z oblasti termické analýzy a kalori-
metrie, ale přispěla také k prohloubení kontaktů a navázaní 
nové spolupráce mezi účastníky a tím samozřejmě 
k dalšímu rozvíjení zájmu o termickou analýzu. Je potěšu-
jící, že program 64. ročníku sjezdu chemiků bude opět 
zahrnovat tuto odbornou sekci.   

Mezi významnou spolupráci národních termoanalytic-
kých skupin Česka, Maďarska, Polska a Slovenska se zce-
la jistě řadí organizování společné česko-maďarsko-polsko
-slovenské termoanalytické konference, kdy první společ-
né setkání termoanalytiků ze „čtyř států“ uspořádala ma-
ďarská skupina (kterou vede Csaba Novák) v květnu 2007 
(Sopron), které se uskutečnilo v rámci oslav 100. výročí 
založení Maďarské chemické společnosti.  Druhý ročník 
této společné konference se uskutečnil ve dnech 30.8. až 
3.9.2009 v Zakopaném (Polsko) pod záštitou „Polish Soci-
ety of Calorimetry and Thermal Analysis“, v jejímž čele 
stojí prof. Barbara Pacewska. V červnu 2011 se uskutečnil 
již 18. ročník TERMANALu, který byl zároveň třetím 
ročníkem společné česko-maďarsko-polsko-slovenské 
termoanalytické konference, a byl organizován „Pracovní 
skupinou pro termickou analýzu a kalorimetrii na Sloven-
sku“, jejímž předsedou je prof. Peter Šimon (STU 
v Bratislavě, SR). Další, v pořadí již čtvrtý ročník, se pak 
uskuteční v Pardubicích (ČR) v roce 2013, který bude 
organizovat česká odborná skupina. 

 
Citační ohlasy 

 
Pro hodnocení oboru termické analýzy lze použít 

standardní hodnotu impaktního faktoru časopisu (IF), který 
představuje průměrný počet citací průměrné publikace 
v daném vědeckém časopisu v průběhu dvou let. Ukazuje 
se, že tento scientometrický54 ukazatel je prozatím nejob-
jektivnějším kritériem pro hodnocení vědecké práce a to 
spolu s počtem citací daného odborného článku (obvykle 
na základě údajů Web of Science – WOS)54-56. 

Pozoruhodná jsou některá 40letá výročí stěžejních 
prací v termické analýze. Jedním z nejcitovanějších čes-
kých termoanalytiků je Arnošt Hrubý, který syntetizoval 
a zanalyzoval stovky světově originálních chalkogenido-
vých sloučenin, a který v roce 1972 publikoval pojednání 
popisující sklotvornou tendenci na základě experimentálně 
stanovených charakteristických teplot získaných pomocí 
DTA57, dodnes nazývanou „Hrubý glassforming coeffi-
cient“. Tento jeho článek, publikovaný v Česko-

Obr. 2. Odborná skupina termické analýzy ČSCH (2008) 
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slovenském časopise pro fyziku (IF=0,57), získal 372 cita-
cí a stal se nejlépe citovanou publikací tohoto časopisu 
v celé jeho historii (který bohužel v důsledku finančních 
potíží přestal v roce 2006 existovat). 

Hledání vhodné charakterizace skel a popisu jejich 
krystalizace vedl v k dalšímu odbornému pojednání tento-
krát publikovanému v časopise Thermochimica Acta (IF= 
1,75) a dodnes citovanému jako „Šesták-Berggren kinetic 
equation“ (navíc zajímavým tím, že oba autoři se v roce 
1969 spolupodíleli i na založení tohoto časopisu). Tento 
článek58 získal 562 citačních odkazů a tím se stal nejlépe 
citovaným článkem v celé historii tohoto časopisu a to 
v rozsahu jeho téměř 22 tisíc dosud publikovaných článků, 
čímž předstihl citovanost následující publikace 
o termoporometrii59 nebo o modulované DTA60 o více než 
200 citací. Tento citační efekt lze přirovnat např. s 520 
citacemi porovnatelné „Jander diffusion equation“61. Před-
chůdcem tohoto článku58 bylo pojednání o kinetice neizo-
termních procesů25 publikovaném v českém časopise Sili-
káty (IF=0,66) už v roce 1967, který opět dosáhl největší 
citovatelnosti v rámci celé historie tohoto časopisu s 61 
citačními odkazy. Kinetika je pravidelným námětem ter-
moanalytických publikací a v Journal of Thermal Analysis 
and Calorimetry (IF=1,59) zaujímá vůdčí místo 
v citovanosti, např. nejlépe citovaným článkem je práce 
T. Ozawy62 s více než tisíci citacemi. Dlužno podotknout, 
že čeští autoři zde nezůstávají pozadu, jmenovitě Jiří Má-
lek, který získal rekordních 200 citací63 v období kratším 
než 20 let nebo (cit.64) IF=3,29 s 119 citacemi, (cit.65) IF= 
1,36 s 33 citacemi nebo (cit.66) IF=1,79 s 122 citacemi  Za 
zmínku stojí i světově uznávaná metoda emanační termic-
ké analýzy (cit.67)  IF=1,79 s 54 citacemi, která je dokonce 
komerčně dostupná (fy. Netzsch). Tyto údaje lze porovnat 
s Chemickými listy (IF=0,72) kde jsou nejlépe citované 
články (cit.68) a (cit.69)  s 298 a 122 citacemi. 

Petra Šulcová, Jaroslav Šesták,  
Pavel Holba  a Vladimír Balek   

 
LITERATURA 
 
  1. Comenius J. A.: Physicae Synopsis.  Leipzig 1633. 
  2.  Šesták J., Mareš J. J.:  J. Thermal Anal. Calor. 88, 3 

(2007). 
  3.  Comenius J. A.: Disquisitiones de Caloris et Frigoris 

Natura. Amsterdam 1659.  
  4.  Mackenzie R.C., Proks I.: Thermochim. Acta 92, 3 

(1985). 
  5.  Tammann G.: Ztsch. Anorg. Chem., 45, 24 (1905).  
  6.  Strouhal Č.: Termika. JČMF, Praha 1908. 
  7.  Kallauner C., Matějka J.: Sprechsaal 47, 423 (1914). 
  8.  Matějka J.: Chem. Listy 13, 164 (1919). 
  9.  Šesták J.: Thermochim. Acta 100, 255 (1986). 
10.  Škramovský S.: Chem. Listy 26, 521 (1932). 
11.  Proks I., Zlatkovský J.: Chem. Zvesti 23, 620 (1969). 
12.  Brandštetr J.: Z. Anal. Chem., 254, 34 (1972). 
13.  Komrska J.: Silikáty 11, 51 (1967). 
14.  Bergstein A.: Collect. Czech. Chem. Commun., 20, 

1058 (1955). 

15.  Chromý J.: Amer. Mineral., 54, 549 (1969). 
16.  Šatava V., Vepřek O.: Silikáty 15, 1 (1971). 
17.  Balek V.: Silikáty 13, 39 (1969). 
18.  Vaniš M., Koráb O.: Silikáty 4, 266 (1960). 
19.  Blažek A.: Silikáty 1, 177 (1957). 
20.  Roubal M., Landa V.: Strojírenství 25, 559 (1975). 
21.  Pekárek V.: Chem. Listy 69, 785 (1975). 
22.  Velich V.: Chem. Listy 79, 661 (1985). 
23.  Kubičár L.:  Czech. J. Phys., A34, 153 (1984). 
24.  Šatava V.: Silikáty 5, 68 (1961).  
25.  Šesták J.: Silikáty 11, 153 (1967). 
26.  Proks I.: Silikáty 5, 115 (1961). 
27.  Šesták J., Berggren G.:  Chem. Listy 64, 695 (1970).  
28.  Šesták J., Holba P., Bárta R.:  Silikáty 29, 83 (1976). 
29.  Nevřiva M., Holba P., Šesták J.: Silikáty 29, 33 

(1976). 
30.  Velíšek J.: Chem. Listy 72, 801 (1978). 
31.  Šesták J.: Silikáty 7, 125 (1963). 
32.  Hrma P.: Chem. Listy 69, 1229 (1975). 
33.  Holba P.: Czechoslovak J. Physics 42, 549 (1992). 
34.  Jesenák V.: Thermochim. Acta 85, 91 (1985). 
35.  Tydlidát V.: Czech. J. Phys., B 21, 817 (1971). 
36.  Rosický J.: Silikáty 20, 373 (1976). 
37.  Šesták J., Burda E., Holba P., Bergstein A.: Chem. 

Listy 63, 785 (1969). 
38.  Eliášek M., Šťovík M., Zahradník L.:  Diferenční ter-

mická analýza. Academia, Praha   
      1957.  
39.  Šatava V.: Úvod do fyzikální chemie. SNTL, Praha 

1962. 
40.  Krempaský J.: Měření termofyzikálních vlastností.  

VSAV, Bratislava 1969. 
41.  Blažek A.: Termická analýza. SNTL, Praha 1972. 
42.  Kubičár L.: Pulse Methods of Measuring Basic Ther-

mophysical Parameters. Elsevier,    
      Amsterdam 1990. 
43.  Proks I.: Celok je jednoduchší ako časti. SAV, Brati-

slava 2011. 
44.  Šesták J.,  Mackenzie R.C.: J. Thermal. Anal. Calor., 

64, 129 (2001). 
45.  Šesták J., Holba P., Fajnor V.: Chem. Listy 77, 1292 

(1983).  
46.  Balek V., Tölgyessy T.: Emanation thermal analysis 

and other radiometric emanation methods. Elsevier, 
Amsterdam 1984. 

47.  Šesták J.: Měření termofyzikálních vlastností pevných 
látek: teoretická termická analyza. Akademia, Praha 
1984. 

48.  Chvoj Z., Šesták J., Tříska A.,  edts.: Kinetic Phase 
Diagrams: nonequilibroum phase Transitions. El-
sevier, Amsterdam 1991. 

49.  Šesták J. (ed.): Reaction kinetics by thermal analysis. 
Special issue of Thermochim. Acta, Vol. 203, El-
sevier, Amsterdam 1992. 

50.  Šesták J.: Heat, Thermal Analysis and Society. Nakla-
datelství Nucleus, Hradec Králové 2004. 

51. Šesták J.: Science of Heat and Thermophysical Stu-
dies: a generalized approach to thermal analysis. 



Chem. Listy 105, 803820 (2011)                                                                                                                                             Bulletin 

811 

Elsevier, Amsterdam 2005. 
52. Šesták J., Mareš J.J., Hubík P., eds.: Glassy, 

amorphous and nanocrystalline materials I: Thermal 
physics, analysis, structure and properties. Springer, 
Berlin 2011. 

53.  Holba P.: Thermodynamics and Ceramic Systems, in 
Structure and Properties of Ceramic Materials (A. 
Koller, ed.). Elsevier, 1994. 

54.  Fiala J., Šesták J.: J. Thermal. Anal.  Calor., 60, 1101 
(2000). 

55.  Hobza P.: Vesmír 80, 548 (2001). 
56.  Faktor I.: Vesmír 81, 508 (2002).  
57.  Hrubý A.:  Czech. J. Phys., B 22, 1187 (1972).  
58.  Šesták J.,  Berggren G.: Thermochim. Acta 3, 1 

(1971). 

59. Brun M., Lallemand A., Quinson J.F., Eyraud C.: 
Thermochim. Acta 21, 59 (1977).  

60. Wunderlich B., Jin Y.M., Boller A.: Thermochim. 
Acta 238, 277 (1994). 

61. Jander W.:  Zeit. Anorg. Chem., 163, 1 (1927).  
62.  Ozawa T.: J. Thermal.  Anal., 2, 301 (1970). 
63.  Málek J.: Thermochim. Acta 355, 239 (2000). 
64.  Šesták J.:  Talanta 13, 567 (1966). 
65.  Holba P., Šesták J.: Zeit. Physik. Chem., 80, 1 (1972). 
66.  Šatava V.: Thermochim. Acta 2, 423 (1971). 
67.  Balek V.: Thermochim. Acta 22, 1 (1978). 
68.  Koutecký J.: Chem. Listy 47, 323 (1953). 
69.  Pitra J., Štěrba J.: Chem. Listy 56, 544 (1962). 
 

Odborná setkání 

Termická analýza ve Vysokých Tatrách 
 
Ve dnech 27.6. až 29.6.2011 se ve Staré Lesné setkali 

příznivci termické analýzy a kalorimetrie, neboť se zde 
uskutečnil již 18. ročník „Conference on Thermal Analysis 
and Calorimetry - TERMANAL“, který byl spojen s třetím 
ročníkem “Czech-Hungarian-Polish-Slovak Thermoanaly-
tical Conference“. Letošní ročník organizovala slovenská 
odborná skupina pro termickou analýzu a kalorimetrii, 
v jejímž čele stojí prof. Peter Šimon.  

Na konferenci se sešlo 60 účastníků z Polska, Česka, 
Slovenska, Maďarska, Německa, Španělska a také Austrá-
lie, kteří v přátelské atmosféře diskutovali o termické ana-
lýze. Celkem zaznělo 20 přednášek a bylo vystaveno 
téměř 30 plakátových sdělení, které byly zaměřeny na 
využití metod termické analýzy pro nejrůznější oblasti 
výzkumu. Bohatá fotodokumentace z konference je 
k nahlédnutí na www.chtf.stuba.sk/v4conference. 

Přitom první společné setkání termoanalytiků ze „čtyř 
států“ uspořádala maďarská skupina v květnu 2007 
(Sopron), které se uskutečnilo v rámci oslav 100. výročí 
založení Maďarské chemické společnosti.  Druhý ročník 
společné konference v roce 2009 (Zakopané) organizovala 
„Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis“, 
kterou vede prof. Barbara Pacewska.  

Další, v pořadí již čtvrtý ročník, pak proběhne 
v Pardubicích v roce 2013, který bude organizovat odbor-
ná skupina termické analýzy ČSCH.   

Na webových stránkách OSTA (www.vscht.cz/ach/
osta) mohou zájemci o termickou analýzu najít informace 
o dalších akcích z této oblasti. Nejbližší bude 64. sjezd 
asociací českých a slovenských chemických společností, 
který se uskuteční v Olomouci a v rámci jehož programu 
bude opět zařazena sekce „Termická analýza a kalorime-
trie“. Vzhledem k tomu, že v příštím roce česká odborná 
skupina oslaví 40. výročí svého vzniku stejně jako sloven-

ská skupina termické analýzy a kalorimetrie, bude tato 
příležitost využita právě k oslavě založení „teplozpytu“ 
v České i Slovenské republice. 

 
Petra Šulcová, 

 předsedkyně Odborné skupiny termické analýzy ČSCH 
 
 
13th International Symposium  
on Electroanalytical Chemistry 

 
Ve dnech 19-22. srpna 2011 zorganizovala State Key 

Laboratory of Electroanalytical Chemistry Čínské akade-
mie věd v Changchunu mimořádně úspěšné symposium 
o elektroanalyticke chemii, které jasně dokumentovalo 
další obrovské pokroky asijské vědy v oblasti elektroanaly-
tické chemie. Více než 400 čínských a více než 100 zahra-
ničních účastníků z 22 zemí si vyměnilo zkušenosti 
a představy týkající se současného stavu a budoucího smě-
řování elektroanalytické chemie. A je nutné konstatovat, že 
tón v tomto směřování stále výrazněji určují vědci ze zemí 
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pacifické oblasti. To ostatně neplatí jenom 
v elektroanalytické oblasti a bude-li se Evropa s touto sku-
tečností chtít nějak vyrovnat, pak to asi nepůjde bez fi-
nančních injekcí, na jejichž velikost si zřejmě naši čínští 
kolegové na rozdíl od nás stěžovat nemusí. Díky skuteč-
nosti, že prof. Erkang Wang, vůdčí osobnost čínské elek-
troanalytické chemie, má od dob svých studií u prof. Hey-
rovského stále pozitivní vztah k naší zemi, máme důstojné 
zastoupení jak ve vědeckém výboru této periodicky se 
opakující konference, tak i mezi pozvanými přednášejícími 
a předsedajícími jednotlivých sekcí.  

Účast zástupce České společnosti chemické na tomto 
symposiu byla umožněna jednak grantem Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v rámci 
projektu INGO Projekt LA 10034 (2011) (Reprezentace 
české analytické chemie v Evropské asociaci pro chemické 
a molekulární vědy) a grantem KONTAKT(AMVIS) 
ME10004 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 symposiem jsou pro všech-
ny 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 

 
 

43rd IUPAC World Chemistry Congress 
 
V kouzelné atmosféře nejstaršího města USA San 

Juanu na ostrovním státě Portoriko proběhl ve dnech 30.7. 
až 5.8.2011 letošní  světový chemický kongres IUPAC 
zcela ve znamení  Mezinárodního roku chemie 2011. 
7 laureátů Nobelovy ceny se postaralo o skutečně kvalitní 
a zajímavé plenární přednášky, na které navázalo více než 
1300 přednášek  v několika desítkách sekcí. Autor tohoto 
příspěvku měl tu čest podílet se na organizaci dvou sekcí 
na nichž přednesl pozvané referáty. V prvém případě se 
jednalo o sekci Chemist´s employability and  professional 
development  a příspěvek Quality labels and employability 
in chemistry. Zde byla diskutována mimořádně závažná 
problematika výuky chemie s cílem zajistit co nejlepší 
uplatnění našich absolventů na stále náročnějším a dnes 
v podstatě značně zglobalizovaném trhu práce. Ve druhém 
případě se jednalo o sekci Electrochemical biosensors 
a příspěvek Monitoring of chemical carcinogens using new 
sensors based on mercury amalgams. V této sekci se na 
vysoké úrovni diskutovala neobyčejně aktuální problema-
tika vývoje a využití elektrochemických biosenzorů. Na-
vzdory mamutímu rozsahu byl tento kongres dokonale 
organizačně zvládnut a může sloužit jako vhodný model 
pro připravovaný Evropský chemický kongres v Praze 
v srpnu 2012. 

Účast zástupce České společnosti chemické na tomto 
kongresu byla umožněna projektem  AMVIS KONTAK 
ME100004, grantem Ministerstva školství, mládeže a tělo-
výchovy České republiky INGO Projekt LA 10034 (2011) 
(Reprezentace české analytické chemie v Evropské asocia-
ci pro chemické a molekulární vědy) a 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 che-
mické a odborné skupiny analytické chemie. Elektronické 
i tištěné materiály související s tímto světovým chemic-
kým kongresem 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 

 
 

Zhodnocení 12. Školy hmotnostní  
spektrometrie a pozvánka na 13. ročník 
 

V termínu 12.-16.9.2011 se uskutečnil 12. ročník 
Školy hmotnostní spektrometrie, který pořádala Katedra 
analytické chemie Univerzity Pardubice a Spektroskopická 
společnost Jana Marka Marci na Šumavě v hotelu Srní. 
Stejně jako v předchozím roce i letos byl o tuto akci velký 
zájem a počet účastníků překročil hranici 200 osob. Letoš-
ní ročník byl zaměřen na analýzu malých molekul 
a v hlavním programu byly kromě jiného zahrnuty tyto 
sekce: instrumentace, spojení separačních technik a hmot-
nostní spektrometrie, ionizační techniky, analýza životního 
prostředí, farmaceutická analýza a hmotnostní spektrome-
trie při identifikaci organických látek. Ve čtvrtek byly dvě 
paralelní sekce, kde si účastníci mohli zvolit mezi zajíma-
vými aplikačními přednáškami nebo cvičením interpretace 
EI spekter.  

Celkem bylo v průběhu 12. Školy hmotnostní spek-
trometrie prezentováno 47 přednášek, z toho 33 plenárních 
přednášek v hlavním programu, 9 přednášek a cvičení 
prezentovaných ve čtvrtečních paralelních sekcích, 5 fi-
remních prezentací. Plné verze přednášek ve sborníku 
vydaném Univerzitou Pardubice (ISBN 978-80-7395-407-9) 
obdrželi účastníci jako vždy při registraci. V rámci slav-
nostního zahájení proběhlo i předání Ceny Vladimíra Ha-
nuše a Petra Sedmery v kategorii hmotnostní spektrometrie 
za rok 2011, kterou porota pod vedením prof. Turečka 
udělila autorskému kolektivu K. Pavlásková, M. Strnado-
vá, M. Strohalm, V. Havlíček, M. Šulc a M. Volný za prá-
ci s názvem Time-dependent Oxidation during Nano-
assisted Laser Desorption Ionization Mass Spectrometry: 
A Useful Toll for Structure Determination or a Source of 
Possible Confusion? publikovanou v časopise Analytical 
Chemistry 83 (2011) 5661. 

V průběhu Školy hmotnostní spektrometrie byl také 
zvolen pětičlenný pracovní výbor odborné skupiny hmot-
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nostní spektrometrie ve složení prof. Ing. Michal Holča-
pek, Ph.D. (vedoucí skupiny), RNDr. Josef Cvačka, Ph.D., 
doc. Ing. Josef Čáslavký, CSc., doc. PharmDr. Lucie No-
váková, Ph.D., Mgr. Miroslav Polášek, Ph.D. Ve volbě 
byly zahrnuty jak hlasy získané z volebních lístků účastní-
ků Školy MS, tak i elektronické hlasy zaslané na adresu 
Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci. 

Vhodným doplněním náročného odborného programu 
byl jako každoročně společenský program. V pondělí 
v rámci večera firmy Bruker Daltonics byl pořádán raut 
v šumavském stylu doplněný hudebním vystoupením ro-
kové kapely Roadwork z Českých Budějovic a osobitým 
písničkářem Jiřím Zemanem alias Páápáá. Úterní večer 
patřil firmě Thermo Scientific Instruments, při kterém 
nejprve proběhla řízená degustace kvalitních přívlastko-
vých vín z Moravy, poté následoval raut věnovaný středo-
mořské kuchyni, soutěž v poznávání vína a vědomostní 
kvíz pro pokročilé i začátečníky o hodnotné ceny. Ve stře-
du večer pořádala firma HPST kytarový koncert Guitar 
Arte Duo tématicky zaměřen na španělskou a jihoameric-
kou hudbu v sousedním kostele Nejsvětější Trojice v Srní. 
Koncertu předcházel barbecue raut. Poslední čtvrteční 
večer v mexickém stylu sponzorovaný firmou AB SCIEX 
byl obohacen artistickým vystoupením kejklíře Pupa 
a zábavnými kolektivními soutěžemi. Středeční dopoledne 

patřilo jako obvykle sportovně-kulturnímu programu firmy 
Waters s nabídkou 3 variant dle zájmu účastníků: A/ pro-
hlídka vodních elektráren Vydra a Čeňkova pila u soutoku 
řek Křemelné a Vydry s návštěvou Muzea Šumavy v Suši-
ci; B/ prohlídka hradu Kašperk a návštěva informačního 
centra NP Šumava v Kašperských horách; C/ výlet do 
Prášil s návštěvou keltského Archeoparku a botanické 
zahrady s oborou amerických bizonů. Celkem se letošní 
Školy zúčastnilo 10 firem: AB SCIEX, Bruker Daltonics, 
HPST, Labicom, PE Systems, Sigma-Aldrich, SPECION, 
SPECTRO CS, Thermo Fischer Scientific, Waters (v abe-
cedním pořadí), bez jejichž finanční podpory by nebylo 
možné akci v tomto rozsahu uspořádat. 

 Na základě převládajícímu pozitivnímu ohlasu na 
volbu místa i služby hotelu bude příští 13. ročník Školy 
hmotnostní spektrometrie pořádaný opět v hotelu Srní 
v termínu 3.7.9.2012. Aktuální informace o průběhu or-
ganizace budou na webových stránkách akce: http://
holcapek.upce.cz/conferences.htm. Otevření on-line regis-
trace je plánováno na duben, účastníci minulých škol 
a všichni zájemci o hmotnostní spektrometrii přihlášení na 
webu Spektroskopické společnosti J.M.M. (http://
www.spektroskopie.cz/cz/mailprofil.php) budou včas in-
formováni emailem. 

Michal Holčapek, Robert Jirásko, Miroslav Lísa 

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   

Členská oznámení a služby 

Docenti jmenovaní v r. 2011 
 
Doc. dr. Ing. Alexandr Popkov, CChem, MRSC, Ph.D. 
pro obor Laboratorní vyšetřovací metody ve zdravotnictví, 
na návrh Trnavské univerzity  
 
 
Profesoři jmenovaní s účinností od 24. 6. 2011 
 
Prof. Mgr. Dr. Jiří Damborský 
pro obor biochemie 
na návrh Vědecké rady MU Brno  
 

Prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. 
pro obor farmaceutická chemie 
na návrh Vědecké rady UK Praha 
   
Prof. RNDr. Dr. Petr  Hermann 
pro obor anorganická chemie 
na návrh Vědecké rady UK Praha       
         
Prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc. 
pro obor chemie a technologie ochrany životního prostředí 
na návrh Vědecké rady VŠCHT Praha 
        
Prof. RNDr. Jiří Klimeš, CSc. 
pro obor farmaceutická chemie 
na návrh Vědecké rady VFU Brno/UK v HK   
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Střípky a klípky o světových chemicích 

Prof. Ing. Vladimír Kocourek, CSc. 
pro obor chemie a analýza potravin 
na návrh Vědecké rady VŠCHT Praha  
     
Prof. Ing. Karel Komers, CSc. 
pro obor fyzikální chemie 
na návrh Vědecké rady Univerzity Pardubice 
     
Prof. RNDr. Radek Marek, Ph.D. 
pro obor biomolekulární chemie 
na návrh Vědecké rady MU Brno     
     
Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc. 
pro obor chemie a technologie ochrany životního prostředí 
na návrh Vědecké rady VŠCHT Praha/MU Brno 
 

Prof. Ing. Ivan Mikšík, DrSc. 
pro obor analytická chemie 
na návrh Vědecké rady Univerzity Pardubice    
Prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. 
pro obor biochemie 
na návrh Vědecké rady UK Praha 
   
Prof. RNDr. František Vácha, Ph.D. 
pro obor biochemie 
na návrh Vědecké rady UP v Olomouci/JU České Budějo-
vice    
   
Prof. RNDr. Jarmila Vinšová, CSc. 
pro obor farmaceutická chemie 
na návrh Vědecké rady VFU Brno/UK Praha  

Ekvimorfie – případ zapadlého doplňku 
 

Koryfeje české rentgenostrukturní analýzy Allana 
Línka jsem poznal jako posluchače (o rok staršího) učitel-
ské kombinace chemie – fyzika, ve cvičení 
z přednáškových pokusů.  

Vedením cvičení pověřil prof. Křepelka mne, po 
úspěšném předvedení pyroforického železa – železo hoře-
lo, posluchači tleskali – Křepelka se ukláněl se slovy 
„Pokus vhodný pro varieté“. S Allanem jsme si ještě něja-
ký čas předávali jako štafetu prof. Jaromíra Brože, kterého 
Allan doprovodil z fakulty na nádraží, tehdy ještě Masary-
kovo, a já s ním pak jel vlakem do Klánovic, kde Brožovi 
bydleli. 

Když jsem na ústavu prof. Teisingera vypěstoval 
krystaly vhodné pro strukturní RTG-analýzu, přetáhl mne 
Allan na akademii do Ústavu fyziky pevných látek, kde se 
spolu se Synečkem a Hadincem pouštěli do práce na 
„hexameterkomplexu“, jak Allan nazval zkráceně 
„Bisperjodatoměditan trojsodnodraselný“. 

Allana rmoutilo, že sice umí stanovit strukturu, ale že 
neví, proč je zrovna ta pravá ze dvou set třiceti. První 
struktura, kterou se Allan proslavil, ethylendiamintartrát, 
byla triviální a organici ji dávno znali. Hexametrický kom-
plex skýtal jednak dosud neznámý valenční stav, neobvyk-
lé oktaedrické ligandy, kombinaci dvou alkalických kovů a 
spoustu krystalové vody. Jel jsem s modelem do Stockhol-
mu na kongres. U fyziků byly vztahy mezi elektronovou 
strukturou a prostorovým uspořádáním panenskou kraji-
nou. S Allanem jsme byli zajedno, že pomoc by mohla být 
u dvojic téhož složení, ale různé krystalové symetrie. 
V učebnicích byl jen diamant a grafit, sfalerit a wurtzit 
(vyslov vyrcit, protože Wurtz byl Francouz). 

Spásu přineslo seznámení zprostředkované Syneč-
kem. Na „matfyzu“ byl o půl generaci mladší nadějný 
fyzik Václav Valvoda, specialista na strukturu povrchů. Ze 
vstupu do Fyzikálního ústavu na vrcholku Karlova jsem 

prošel soustavou sklepení a našel útulnou pracovnu, kde 
seděl usměvavý Dr. Valvoda, kde byl nádherný pohled na 
celý Albertov až po Vltavu a kde, a to bylo to hlavní, nad 
stolem byl svazek Donnay-Ondik (to byla Helena) se vše-
mi údaji o práškových rentgenogramech vydaných NBS 
(National Bureau of Standards). Hledání bylo velice jedno-
duché, usedl jsem na vedlejší židli a v rejstříku hledal vzo-
rec, u něhož byly uvedeny dvě i více stran. 

Ukázalo se bohužel, že k řešení problému, který Alla-
na rmoutil, je třeba podrobnějších údajů o symetrii. Tabul-
ky o „pansymetrii“, kterých jsem se dopídil, už Allan nevi-
děl. Poslal jsem je (tehdy už prof.) Valvodovi 
k sedmdesátinám. Za to mi ředitelka knihovny  
Dr. Dr. Hrušková (to druhé Dr. je křestní jméno) půjčila 
dva svazky posledního vydání Donnay-Ondikové. A tam 
jsem v Dodatcích nalezl dodatek, o němž je zmínka 
v titulu a o němž bude následující text. 

 „Tables of Space-Group Criteria and Diffration-
Aspect Symbols“ čítají na deseti stránkách tabulky, 
z nichž šest (ABCDEF) zahrnuje kosočtverečné kombina-
ce. Jak jsem tyto tabulky převedl do „Bulletinových“ po-
měrů“ ukazuje připojený obrázek. Jako horní indexy jsou 
u symbolů prostorových grup uvedeny hodnoty pansyme-
trie, které mohou být od 2 u jednoklonných P21,Pa,Pc,Pn 
až po 624 u krychlové Fm-3m. 

Co tabulky ekvimorfie obsahují a k čemu jsou užiteč-
né, ukazuje jedna tabulka z krychlových. Poloha třetí, šes-
tá a sedmá jsou případy monomorfie, takových je 48 
a zaručují, že příslušné struktury jsou ojedinělé. 
V polohách 2. 4. a 5. jsou případy bimorfní a horním inde-
xem vyznačená pansymetrie ukazuje použití ekvimorfie – 
struktura v poloze druhé je v literatuře připisována hemo-
globinu. Mnohem pravděpodobnější než struktura bílkovi-
ny s pansymetrií 120 je struktura P213 s pansymetrií 16, 
stejně ale s podivem krychlová.  

Výsledky bílkovinných struktur z poslední doby uka-
zují, že platí pravidlo „čím složitější je chemická struktura, 
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tím nižší je souměrnost krystalová“. Struktura bílkoviny 
porinu, kterou stanovil prof. W. Welte z univerzity 
v Konstanci, a jejíž model jsem spáchal, měla vzorcovou 
jednotku 4600 atomů a symetrii P63.. 

V poloze čtvrté je pansymetrie 192 u oxidu měďnaté-
ho pravděpodobná, ale k fosfinu se strukturou Pn-3  a sy-
metrií 72 nepatří antimoničnan draselný KSbO3. 
V literatuře se připisuje u krystalických alkalických kovů 
centrosymetrická grupa Im-3m, i když kovovou vazbu 
zprostředkovává 1 elektron mezi atomy inertních plynů. 
V kontrastu k cesiu s bodem tání 28 °C  má kovový 
wolfram bod tání 3414 °C díky rozsáhlé soustavě delokali-
zovaných vazeb. Tvrzení, že alkalické kovy mají krychlo-
vou středově souměrnou strukturu, je samozřejmě pravdi-

vé, je popsána symbolem I213 má pansymetrii 44, wolfram 
je Im-3m s pansymetrií 344. 

Ekvimorfické filozofii budiž přáno slovy (mně nezná-
mého) myslitele – „Největší překážkou pokroku je setrvač-
nost v myšlení lidí“! 

 
Lubor Jenšovský 

 
LITERATURA 
  1. Donnay J. D. H.,Ondik H. (ed.): Crystal Data. 3. vyd. 

National Bureau of Standards, 4. svazek, Washington, 
DC., 1978. 

  2.  www.pansymetrieprostorovychgrup.cz/, staženo 
15.9.11. 

Tabulka I 
Ekvimorfní krychlové prostorové grupy 

Číslo 
polohy 

Mřížka Podmínky Grupy ve třídě m-3m 

  hkl 0kl hhl 001 m-3m 432 -43m m-3 23 

Grupy ve třídě m-3 

1  p p p 1 Pm-3m184 P43288 P-43m72 Pm-388 P2348 

2  p p p 2  P4232120   P213
16 

3  p p p 4  P41,33252    

4 P p i p 2 Pn-3m192   Pn-372  

5  p p i 2 Pm-3n176  P-43n88   

6  p i i 2 Pn-3n152     

7  p z p 2    Pa-340  

p  bez podmínek, i  součet sudý, z  (0kl) pro sudé k, (h0l) pro sudé l, hk pro sudé h  

Diskuse 

Výročí mezinárodního systému jednotek  
(SI soustavy) 
(poznámka k úvodníku J. Káše) 

 

S určitým zadostiučiněním jsem si přečetl úvodník 
Jana Káše v čísle 7 Chemických listů týkající se přijetí 
mezinárodní soustavy jednotek1, protože posledních něko-
lik desítek let se snažím ve svých oborech (hydrochemie, 
hydroanalytika, technologie vody) prosadit tuto meziná-
rodní soustavu jednotek, včetně všech doplňků a dodatků 

obsažených v doprovodných materiálech. Jde především 
o publikaci „Quantity, Units and Symbols in Physical Che-
mistry“, 3rd Ed., IUPAC, 2007 (The Green Book) a mezi-
národní normy ISO 80000-1 Quantities and Units, Part 1: 
General a ISO 80000-9 Part 9: Physical Chemistry and 
Molecular Physics. Tyto dvě normy byly v posledních 
dvou letech přeloženy do češtiny a jsou označeny jako 
ČSN ISO 80000-1 Veličiny a jednotky, Část 1: Obecně, 
a ČSN ISO 80000-9 Veličiny a jednotky, Část 9: Fyzikální 
chemie a molekulová fyzika.  

Tyto tři uvedené publikace poskytují všechny potřeb-

Příspěvek ukazuje, z jakých skromných počátků vyrůstala naše krystalografie a krystalochemie a že již od počátku její roz-
voj spočíval na spolupráci mezi fyziky (Allan Línek, Vladimír Syneček, Václav Valvoda) a chemiky, jejichž představitelem 
byl právě autor tohoto článku.  
Pojmy pansymetrie a ekvimorfie jsou autorem do krystalografie nově zavedené. Pod pojmem pansymetrie míní autor součet 
všech četností Wyckoffových poloh dané prostorové grupy (hodnota součtu je 1-624). Ekvimorfie je stav, kdy se několik 
prostorových grup neliší v systematickém vyhasínání RTG difrakcí, tzn., že jsou multimorfní.  

                                                                                                                Poznámka redakce (BK) 
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né podklady pro odbornou publikaci výsledků, včetně pod-
kladů pro tisk. Např. bohužel v praxi se někdy nedodržuje 
zásada, že vyjádření jednotek nesmí obsahovat nic jiného 
než značky jednotek a matematické značky a nesmí se 
vkládat další značky o povaze veličiny nebo o způsobu 
měření. Nerozhodnut zůstal způsob, jakou značku použít 
pro litr, zda velké L nebo malé l. Tento způsob byl jak 
v IUPAC tak v ISO ponechán národním zvyklostem. Vý-
jimku tvoří americké normy ASTM (American Standards 
for Testing and Materials) preferující velké L.  

Skláním se před významnými českými chemiky ana-
lytiky, kteří již v roce 1987 (!!) vydali v nakladatelstvích 
SNTL a ALFA příručku „Analytická chemie“ (Holzbecher, 
Churáček a kol.), která měla 665 stran a obsahovala větši-
nu nových terminologických zásad prosazovaných v tomto 
oboru v souvislosti s jednotkami. Například termín 
„molární koncentrace“ se již v této knize nevyskytuje ani 

v rejstříku (molární veličiny jsou vztaženy a 1 mol látky 
nikoli na litr, proto koncentrace nemůže být molární veliči-
nou). Důsledně se hovoří např. o látkové koncentraci 
a látkovém zlomku, které přešly do většiny českých publi-
kací, včetně učebních textů na různých chemických ško-
lách. To byl značný zásah do dosavadního chemického 
myšlení, se kterým se museli chemici vyrovnat (někteří se 
dosud nevyrovnali). Nutno dodat, že nové odborné poznat-
ky o jednotkách jsou prosazovány zejména normotvorný-
mi organizacemi (ISO, ÚNMZ v ČR), takže nově publiko-
vané normy ISO a ČSN, týkající se analytické a fyzikální 
chemie, včetně hydroanalytiky a hydrochemie, již tyto 
nedostatky nemají, protože uvedené zásady jsou pro nor-
my závazné.   

                                                 Pavel Pitter 
LITERATURA 
1. Chem. Listy 105, 505 (2011). 

Zprávy 

Česká republika hostila mezinárodní soutěž 
EUSO  
(European Union Science Olympiad) 

 
Letošní 9. ročník mezinárodní soutěže EUSO probíhal 

v České republice. Pořadatelství této významné meziná-
rodní soutěže nám bylo svěřeno z několika důvodů: byli 
jsme první zemí v celé historii soutěže EUSO, jejímž stu-
dentům se podařilo vyhrát zlaté medaile a putovní pohár 
pro absolutního vítěze dvakrát za sebou, v Evropě jsme 
známí jako zakladatelé mezinárodních olympiád 
(fyzikální, chemické a biologické) a v neposlední řadě 
v roce 2009, kdy jsme se poprvé stali absolutními vítězi, 
ČR předsedala Evropské unii.  

European Union Science Olympiad (EUSO) - byla 
založena v roce 2002 dr. Michaelem Cotterem z Dublin 
City University, který přišel s návrhem uspořádat meziná-
rodní přírodovědnou týmovou soutěž pro studenty ze ze-
mí EU. Olympiáda je koncipována jako multidisciplinární, 
doplňující jednooborové mezinárodní olympiády a je urče-
na pro nadané studenty do 17 let. První ročník soutěže se 
konal v roce 2003 v Dublinu. Každá země může vyslat 
maximálně dva tříčlenné týmy, složené z biologa, fyzika 
a chemika, tři mentory, z nichž jeden plní funkci koordiná-
tora. Soutěž je založena na týmové spolupráci studentů při 
řešení jednotlivých testových úloh. 

Letošního ročníku soutěže, který probíhal na Univer-
zitě Pardubice a Univerzitě Hradec Králové ve dnech 10. 
až 16. 4. 2011, se účastnilo 20 zemí a další vyslala pozoro-
vatele. Soutěžilo tedy 40 týmů, za celý projekt odpovídal 
Národní institut dětí a mládeže MŠMT, spolupořadateli 
byly Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubi-
ce, Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové 
a Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy. Odborníci 
z těchto univerzit tvořili vědecký výbor soutěže, který byl 

zodpovědný za přípravu a hodnocení úloh. Významnou 
roli v tomto projektu sehrála i statutární města Pardubice 
a Hradec Králové, na jejichž půdě soutěž probíhala. 

Česká republika se do soutěže zapojila v roce 2007. 
Při své první účasti získaly oba týmy bronzové medaile, 
následující rok jsme získali stříbrné a bronzové medaile. 
Účast našich zástupců na 7. ročníku byla velmi úspěšná, 
nejen že jsme přivezli zlaté medaile, ale dokonce pohár 
pro absolutního vítěze, náš druhý tým skončil stříbrný. Na 

Foto: Vítězný tým z Maďarska 
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8. ročníku ve švédském Gotheborgu se našim studentům 
podařilo obhájit absolutní vítězství a přivézt zlaté medaile, 
náš druhý tým se opět umístil jako stříbrný. V letošním 
roce  oba naše týmy získaly stříbrné medaile, týmy pra-
covaly v následujícím složení: 

Tým A - stříbrné medaile 
Lubomír Grund (Gymnázium Zábřeh) 
Vlastimil Hanuš (Gymnázium V. Nováka, Jindřichův 
Hradec) 
Jiří Janek (Gymnázium O. Březiny a SOŠ Telč)  
 
Tým B – stříbrná medaile: 
Jan Hachran  (Gymnázium, Ústí nad Labem) 
Klára Tabašková (Matiční gymnázium Ostrava) 
Jakub Rösler (Gymnázium J.G. Jarkovského, Praha) 
 
Jako vedoucí reprezentace České republiky, překlada-

telé soutěžních úloh a členové mezinárodní jury se soutěže 
zúčastnili RNDr. Lenka Libusová, Ph.D. (UK Praha Příro-
dovědecká fakulta, obor biologie), Jáchym Sýkora (UK 
Praha MFF, obor fyzika) a Ing. Daniel Cvejn (Univerzita 
Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, obor chemie). 

Soutěžní úlohy byly koncipovány tak, aby představily 
Českou republiku nebo to, co je pro ni charakteristické. 
Úlohy prvního soutěžního dne se zabývaly fyzikálně-
chemickými vlastnostmi piva a procesem kvašení piva. 
Druhá úloha byla zaměřena na optiku a optické vlastnosti 
čoček, což bylo dáno významným výročím, které letos 
uplyne od objevu kontaktních čoček prof. Wichterlem. 
Soutěžní úlohy nejlépe vyšly týmu z Maďarska, který si 
kromě zlatých medailí odvezl také putovní pohár pro abso-
lutního vítěze. 

Podrobnější informace najdete na http://
euso2011.uhk.cz/, http://www.euso.dcu.ie/euso/home/
index.htm. 

Podařilo se nám se ctí se zhostit pořadatelské úlohy 
pořadatelské země, za přípravu soutěže jsme byli pochvá-
leni jak prezidentem a zakladatelem soutěže M. Cotterem, 
tak i zúčastněnými týmy.  

Karel Ventura 
 

Chemické jarmarky v Praze a Ústí nad Labem 
 
V rámci Mezinárodního roku chemie 2011 

v uplynulých dnech proběhly dva chemické jarmarky. 
První z nich se uskutečnil ve středu 21. září na Mírovém 
náměstí v Ústí nad Labem. O dva dny později se jarmark 
vrátil zpět do Prahy na dejvické Vítězné náměstí. Obě akce 
svými atrakcemi přilákaly tisíce lidí, především žáků zá-
kladních a středních škol. 

„Cílem těchto jarmarků je vzbudit zájem o chemii 
jako takovou a poukázat na její nezbytnost v každodenním 
životě. Rádi bychom zejména mladým lidem ukázali, že 
chemie není jen nudná práce v laboratořích, ale že při ní 
může být i zábava,“ uvedl generální ředitel a předseda 
představenstva Unipetrolu Piotr Chełmiński. 

Kromě nejrůznějších chemických pokusů se návštěv-
níci jarmarku mohli sami na vlastní kůži přesvědčit o důle-
žitosti chemie v každodenním životě. Své atrakce zde 
představila i skupina Unipetrol, která připravila hned ně-
kolik zábavných chemických experimentů včetně moleku-
lární gastronomie, kde se vyráběla výborná zmrzlina za 
použití tekutého dusíku. Studenty v Praze svojí přednáško-
vou show zaujal známý moderátor a chemik Michael Lon-
desborough. 

Unipetrol přivezl na jarmarky hasičský kontejnerový 
automobil s hydraulickou rukou, cisternu společnosti Pe-
trotrans nebo testovací stanici společnosti SGS, která běž-
ně kontroluje kvalitu paliv na čerpacích stanicích Benzina. 
Nejšťastnější z návštěvníků mohl v soutěži vyhrát jízdní 
kolo. 

Série akcí pro veřejnost, které Unipetrol podporuje 
v rámci Mezinárodního roku chemie 2011, byla zahájena 
akcí Chemie a paliva v areálu Vysoké školy chemicko-
technologické v Praze v polovině května letošního roku. 
Po zastávkách v Pardubicích a Ústí nad Labem uzavřel pá-
teční jarmark na Vítězném náměstí symbolicky putování 
chemie za studenty. Skupina Unipetrol je generálním partne-
rem Mezinárodního roku chemie 2011 v České republice. 

Tisková zpráva 

Osobní zprávy 

Za profesorom Machom 
 
Prof. Ing. Vendelín Macho, DrSc. sa narodil 

20. októbra 1931 v Kamenci pod Vtáčnikom, kde vychodil 
tiež 5 tried ľudovej (základnej) školy a v roku 1943 bol 
prijatý na gymnázium v Prievidzi, kde maturoval v roku 
1951. Nato bol prijatý na Chemickotechnologickú fakultu 
Slovenskej vysokej školy technickej (teraz STU) 
v Bratislave, ktorú absolvoval v roku 1956. Ako mladý 
inžinier nastúpil na miesto výskumníka do Výskumného 
ústavu pre petrochémiu (vtedy  Výskumný ústav acetylé-

novej chémie) v Novákoch. V roku 1958 bol prijatý na 
externú vedeckú ašpirantúru v odbore Organická chémia 
na Chemickotechnologickej fakulte v Bratislave. V roku 
1961 úspešne obhájil kandidátsku dizertačnú prácu. 
Vo Výskumnom ústave pre petrochémiu v Novákoch pra-
coval už na funkčnom mieste vedeckého pracovníka, od 
roku 1964 samostatného vedeckého pracovníka 
a vedúceho oddelenia chemického prieskumu. Zanietenosť 
pre vedeckú a technickú prácu, v ktorej sa prejavila aj 
pracovitosti, mu umožnila publikovať významné vedecké 
práce a tvoriť vynálezy. Tak už v roku 1968 obhájil 
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v Československej akadémii vied v Prahe pred celoštátnou 
komisiou doktorskú dizertačnú prácu a získal vedeckú  
hodnosť „doktor technických vied“ DrSc. (tzv. veľký dok-
torát). V tom čase bol najmladším doktorom vied 
v chemických odboroch v Československu. 

Nato o necelý rok už ako vedúci vedecký pracovník 
bol vymenovaný riaditeľom Výskumného ústavu pre pet-
rochémiu v Novákoch. Aj teraz vždy s úctou a láskou spo-
mína, že v tomto ústave sa podarilo v nadväznosti už na 
dobrú tradíciu vytvoriť vynikajúci, snaživý, zodpovedný, 
pracovitý a iniciačný kolektív. Okrem významných vý-
sledkov výskumu, vynaliezania aj za sťažených podmie-
nok sa darilo aj realizovať nové technológie, materiály, 
inovovať chemické procesy v chemickom priemysle 
a príbuzných odvetviach.  

Prof. V. Macho, DrSc. odišiel na vlastnú žiadosť ako 
profesor na Chemickotechnologickú fakultu v roku 1984, 
kde pôsobil na Katedre ropy a petrochémie a Katedre or-
ganickej technológie, kde bol tiež niekoľko rokov vedúcim 
katedry. Tam pôsobil do roku 1998, kedy odišiel na Fakul-
tu priemyselných technológií TnUAD v Púchove, kde 
nastúpil ako vedúci Katedry chémie a technológie gumy 
a textilu, neskôr Katedry chémie a technológie polymérov. 
Bol to práve on, ktorý sa významnou mierou pričinil 
o začiatok výučby študijného zamerania chémia 
a technológia výroby gumy (neskôr chémia a technológia 
polymérov), ako aj o vybudovanie laboratórií špecializácie 
gumy a bol vedúcim prvých diplomových prác v tomto 
zameraní.  

V pedagogickom procese študentom na prednáškach 
odovzdával hlavne svoje bohaté praktické skúsenosti, ni-
kdy nebol zástancom učenia sa poučiek naspäť. Také od-
povede nemal rád! Od študentov vyžadoval logické úvahy, 
kritické myslenie a bol veľmi rád, keď študenti s ním dis-
kutovali, prejavovali svoje názory a iniciatívu. Nerád dá-
val zlé známky, vždy radšej poslal študenta sa „doučiť“. 
Nikdy nikoho neodbil „že nemá čas“, každému rád pora-
dil, povedal svoj názor, prípadne pridal ďalšie námety na 
prácu. Či už išlo o študenta alebo kolegu. 

Ako významný chemik sa spomína vo svetových 
bibliografických publikáciách. Je to pochopiteľné, veď je 
autorom alebo spoluautorom vyše 230 vedeckých publiká-
cií, 2 monografií, vyše 500 vynálezov, ktoré boli patento-
vané, resp. uznané nielen doma, ale aj v zahraničí, pričom 
78 sa uplatnilo a aj využíva v praxi doma i v zahraničí. 
Potom 152 oponovaných výskumných správ a projektov, 
taktiež 305 prednášok na vedeckých, či vedecko-
technických konferenciách, sympóziách doma a v zahra-
ničí a 85 ďalších odborných publikácií.  

Dostalo sa mu viac uznaní za významné vedecké 
výsledky. Stal sa Laureátom štátnej ceny, Nositeľom Ná-
rodnej ceny SR, členom korešpondentom Slovenskej aka-
démie vied, člen Akadémie New Yorku, Vedec roka SR 
2000,  „2000 vynikajúcich vedcov 21. storočia za vynika-
júci prínos na poli chemických technológií“ v roku 2004, 
„Zlatá medaila“ v roku 2008 Biogafického inštitútu USA 
venované „prof. Machovi a Slovensku“, Zlatá medaila 
ZSVTS (2008) a rad ďalších ocenení. 

Ťažisko jeho vedeckých a vynálezcovských aktivít sú 
problémy nových technologických procesov, materiálov, 
vyššie zhodnotenie surovín, medziproduktov. Významné 
sú nové technické prínosy zrejmé z procesov výroby PVC 
v Novákoch, nových polyesterových živíc v Smoleniciach 
a tiež vo Vojvodine, zdokonalenie procesov a materiálov 
v Slovnafte Bratislava, kontinuálny proces výroby pentae-
rittritolu a mravčanu vápenatého, ako aj močovino-
formaldehydových živíc v Strážskom, osoxyntézy 
v Litvínove (ČR) a v ostatných rokoch nové materiály vo 
VUP Prievidza, Polychem Prievidza a najnovšie aj Natu-
res v Trnave, nových fortifikujúcich komponentov do kr-
mív aj s terapeutickým účinkom. Často sa na neho obracali 
o odbornú pomoc hlavne malé a stredné firmy.  

Žiaľ, jeho dlhoročné zdravotné problémy sa podpísali 
pod jeho nečakaný odchod, keď jeho veľké a dobré srdce 
navždy dotĺklo 11. júla 2011 vo veku nedožitých 80 ro-
kov. S pánom profesorom sme sa rozlúčili v piatok 
15. júla 2011 na cintoríne v Partizánskom. 

   Milan Olšovský 
 

 
Odešel profesor Robert Kalvoda 

 
Dne 2. srpna 2011 se uzavřel život vynikajícího elek-

troanalytika a skvělého člověka, prof. RNDr. PhMr. Ro-
berta Kalvody, DrSc., po dlouhém boji se závažnými cho-
robami. Je to velká ztráta pro českou i světovou elektroa-
nalytickou chemii, především pro Ústav fyzikální chemie 
a elektrochemie J. Heyrovského AV ČR a pro Přírodově-
deckou fakultu UK v Praze. Je to velká ztráta pro nás 
všechny, kdo jsme ho dobře znali, spolupracovali s ním 
a byli jeho přáteli. 

Robert Kalvoda se narodil 28. března 1926 v Šumper-
ku. Na Přírodovědecké fakultě UK vystudoval farmacii 
a chemii a velmi brzy se zařadil mezi spolupracovníky 
profesora Jaroslava Heyrovského na jedné straně 
(elektrochemie) a do analyticko-farmaceutického kolekti-
vu kolem profesora Jaroslava Zýky na straně druhé. Tím 
byla vlastně určena jeho celoživotní dráha, která obdivu-
hodně spojovala výzkumné i pedagogické aktivity na pra-
covištích Akademie věd a Přírodovědecké fakulty UK. 
Takto podstatně po celý život přispíval k těsné akademic-
ko-fakultní spolupráci a k přátelství mezi pracovníky obou 
institucí. 

Světově významné výsledky práce Roberta Kalvody 
lze zhruba shrnout do čtyř oblastí: 
-  s profesorem Heyrovským vytvořil oscilografickou 

polarografii a tím významně přispěl ke vzniku a roz-
voji nestacionárních přístupů k měřením závislostí 
mezi elektrodovým potenciálem a proudem v elek-
trickém obvodu; 

-  je autorem adsorptivní rozpouštěcí voltametrie, která 
podstatně rozšiřuje možnosti aplikací rozpouštěcích 
metod a je v současnosti často a úspěšně používána; 

-  s profesorem Zýkou rozvinuli elektrochemickou, 
především polarometrickou indikaci konce titrací, 
s hlavním využitím ve farmaceutické analýze; 



Chem. Listy 105, 803820 (2011)                                                                                                                                             Bulletin 

819 

-  podstatně se podílel na zavádění modulové instru-
mentace v elektrochemických měřeních a v naší zemi 
přispěl ke zdomácnění operačních zesilovačů v pio-
nýrských dobách příchodu mikroelektronické instru-
mentace. 
Vysokoškolská výuka je stejně důležitá jako výzkum-

ná práce. I zde Robert Kalvoda soustavně pracoval, před-
nášel, vedl praktika, školil diplomanty a doktorandy, a to 
nejen v naší vlasti, ale i ve světě, např. v Jižní Americe. 
Byl aktivním, neúnavným účastníkem i organizátorem 
seminářů a konferencí, domácích i mezinárodních. Mnoho 
let pracoval v orgánech mezinárodních chemických orga-
nizací, jako jsou např. IUPAC, či FECS. Byl prostě všude, 
kde se v oblasti chemického výzkumu a výuky něco ro-
zumného dělo. 

Veškeré tyto činnosti pramenily z obecného ustrojení 
jeho osobnosti. Robert Kalvoda, neboli Bob Kalvoda 
v široké obci jeho přátel, byl člověk s hlubokým zájmem 

o svět a lidi v něm. Vášnivě rád cestoval, povídal si s lidmi 
a pronikal do zvyklostí a zajímavostí jejich zemí a života 
v nich. Tyto jeho vlastnosti nebyly významně oslabeny ani 
zdravotními problémy, které ho sužovaly v posledních 
letech. Dva malé příklady: Byli jsme na schůzi IUPAC ve 
Štrasburgu, ve volných chvílích jsme procházeli městem 
a Bob se okamžitě seznámil se správcem katedrály, který 
nás pustil i na nepřístupnou, nedokončenou věž, z níž byl 
nádherný rozhled. Nebo Lisabon v srpnu, s vysokou vlh-
kostí vzduchu a teplotou přes 35 °C - Bob nepřipustil, že 
by se nezúčastnil prohlídky města, pouze nás párkrát požá-
dal o zastavení na dvě minuty, aby si mohl vzít jakousi 
medicinu. 

 Robert Kalvoda vytvořil velmi mnoho dlouhodobě 
užitečných věcí a bylo s ním dobře. Bude nám chybět. 

                          
Karel Štulík    

Výročí a jubilea 

Jubilanti v 1. čtvrtletí 2012 
 
90 let 
Prof. Ing. Dr. Tech. Jiří Klikorka, DrSc., (6.1.),  

Univerzita Pardubice 
  
85 let 
Prof. Ing. Dr. Tech. Jaromír Horák, DrSc., (7.1.),  

Univerzita Pardubice 
Prof. Ing. Jiří Brandštetr, CSc., (18.1.), VUT FAST 

Brno 
Ing. Miloš Postler, CSc., (17.3.), VŠCHT Praha 
 
80 let 
Doc. Ing. Zenon Starčuk, DrSc., (9.1.), ÚPT AV ČR 

Brno 
RNDr. Karel Habersberger, CSc., (12.1.), ÚFCH J.H. 

AV ČR Praha 
Ing. Josef Krtil, CSc., (4.2.), ÚJV Řež u Prahy 
 
75 let 
Ing. Jiří Haman, CSc., (11.1.), VÚCHZ CHEPOS Praha 
Prof. RNDr. Jaroslav Jonas, CSc., (9.3.), PřF MU Brno 
Doc. Ing. Miroslav Farský, CSc., (18.3.), UJEP Ústí nad 

Labem 
Ing. Jaroslav Šilhánek, CSc., (20.3.), VŠCHT Praha 
 
70 let 
Doc. RNDr. Vladimír Dostál, CSc., (23.1.), PřF UP  

Olomouc 
Prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., (2.2.), ÚMG AV ČR 

Praha 

Mgr. Maria Paterová, (10.2.), Rakona Rakovník 
Ing. Jan Panoš, (3.3.), LF UK Praha 
Doc. Ing. Jiří Šmíd, CSc., (12.3.), Praha (je z pobočky 

Ostrava) 
Prof. Ing. František Rieger, DrSc., (23.3.), ČVUT Praha 
 
65 let 
Prof. RNDr. Ivan Lukeš, CSc., ( 24.2.), PřF UK Praha 
RNDr. Olga Procházková, CSc., (24.2.), Ústav fotoniky 

a elektroniky AV ČR Praha 
Karel Benák, (9.3.), Teplice 
Ing. Jaromír Buriánek, (14.3.), MFF UK Praha 
Doc. Ing. Vladimír Mejta, CSc., (21.3.), VŠCHT Praha 
Prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc., (25.3.), VUT 

FAST Brno 
 
60 let 
RNDr. Ivan Černý, CSc., (28.1.), ÚOCHB AV ČR Praha 
Ing. František Krampera, CSc., (2.2.), VÚOS Pardubice 
Doc. Ing. Petr Dolejš, CSc., (19.2.), České Budějovice 
Prof. Ing. Vladimír Kocourek, CSc., (6.3.), VŠCHT 

Praha 
Ing. František Strejček, CSc., (8.3.), Praha 
Prof. Ing. Karel Ventura, CSc., (10.3.), Univerzita  

Pardubice 
Ing. Jiří Hájek, (26.3.), Neratovice 
 
 
Srdečně blahopřejeme 
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Zemřelí členové Společnosti 
 
Ing. Mgr. Jaromír Virt, Kralupy nad Vltavou, zemřel 

5. července 2011 ve věku 77 let. 
RNDr. PhMr. Robert Kalvoda, DrSc., Praha, zemřel 

2. srpna 2011 ve věku 85 let. 
 
 
Čest jejich památce 

 

 



Místo konání

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Slavnostní zahájení

pondělí 25. června 2012 v Moravském divadle Olomouc

Odborné sekce

 1. Anorganická chemie
 2. Organická a polymerní chemie 
 3. Analytická chemie, 15. ročník soutěže o CENY SHIMADZU 2012
 4. Materiálová chemie
 5. Fyzikální a teoretická chemie
 6. Didaktika a historie chemie
 7. Toxikologie životního prostředí
 8. Průmyslová chemie
 9. Potravinářská chemie se zaměřením na nutraceutika
 10. Termická analýza a kalorimetrie

Plenární přednášející

► Thomas Haarmann-Stemmann, Leibniz-Research Institute 
 for Environmental Medicine (IUF), Düsseldorf
► Karel Lemr, Univerzita Palackého v Olomouci
► Ehud Keinan, Israel Institute of Technology, Haifa
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64. sjezd Asociací 
českých a slovenských chemických společností

                25.–27. června 2012 v Olomouci

Jménem organizátorů si Vás dovolujÍ pozvat 

Jitka Ulrichová, předsedkyně ČSCh
Juraj Ševčík, předseda vědeckého výboru sjezdu
Vilím Šimánek, předseda organizačního výboru sjezdu

Adresa pro korespondenci

Olomoucká pobočka České společnosti chemické
Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc
e-mail: 64sjezd2012@upol.cz

Kontakty:

64sjezd2012@upol.cz          gabriela.pokorna@upol.cz            http://www.64sjezd.upol.cz

Asociace českých chemických společností, 
Česká společnost chemická, Univerzita Palackého v Olomouci, 
Statutární město Olomouc
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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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