
 

BULLETIN 
ASOCIACE ČESKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ 

Ročník 43                                                                   Číslo  1               

 



ČÍSLO 12/2011 
 
ÚVODNÍK 906 
 
REFERÁTY 
Environmentální aspekty užití organo- 908 
fosforových a karbamátových pesticidů  
schválených k užití v České republice  
V. Vlček a M. Pohanka  
Sorbenty na bázi huminových látek a chitosanu 913 
M. Havelcová, J. Mizera, V. Machovič,  
O. Přibyl, L. Borecká a I. Krausová   

Polysulfobetaíny: syntéza, vlastnosti vo vodných  918 
systémoch a aplikácie 
P. Sobolčiak, P. Kasák a I. Lacík  
Možnosti zlepšení současného stavu analýzy  926 
a hodnocení rizik  
O. J. Mika 
Použití dynamické reakční cely pro odstranění  930 
spektrálních interferencí při měření metodou  
hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným  
plazmatem (ICP-DRC-MS) 
A. Kaňa a O. Mestek 
Přírodní látky a jejich deriváty chuti chladivé 938 
J. Čopíková, J. Moravcová, O. Lapčík, L. Opletal 
a P. Drašar  
   
LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY 
Stanovení sulfonovaných azobarviv metodou  943 
iontově interakční chromatografie v reverzním  
systému  
P. Janoš, S. Hejda, E. Agapová a J. Fikarová  

Monitorovanie obsahu uránu vo vzorkách  948 
životného prostredia z oblastí potencionálnych  
ložísk uránovej rudy 
D. Galanda, Ľ. Mátel a S. Dulanská  
Vlastnosti -glukanových filmů z intaktních  955 
a desintegrovaných buněk Saccharomyces  
cerevisiae 
M. Novák, A. Synytsya, G. K. Gomba,  
A. Hejlová, J. Blahovec, O. Gedeon,  
P. Slepička, J. Maixner a J. Čopíková  
Chemické a mikrobiálne lúhovanie zinku  961 
a arzénu z adamitu 
M. Kolenčík, K. Gardošová, P. Littera, M. Urík 
a P. Matúš  
Imobilizace olovnatých iontů na přírodním uhlí 966  
– příspěvek k osvětlení mechanismu sorpce  
B. Taraba, P. Veselá a R. Maršálek  
 
RECENZE 972 
 

ČÍSLO 11/2011 
 
ÚVODNÍK 829    
 
REFERÁTY 
Mikroorganismy imobilizované uvnitř 830  
anorganických nosičů 
G. Kuncová a J. Trögl 
Monoterpeny v rostlinách 839 
M. Dvořáková, I. Valterová a T. Vaněk  
Kvantifikace proteinových biomarkerů pomocí  846 
hmotnostní  spektrometrie pracující v režimu  
monitorování vybraných reakcí 
J. Faktor, I. Struhárová, A. Fučíková, M. Hubálek, 
B. Vojtěšek a P. Bouchal   
Bilance emisí znečišťujících látek z malých   851 
zdrojů znečišťování se zaměřením na spalování  
tuhých paliv 
J. Horák, F. Hopan, M. Šyc, P. Machálek,  
K. Krpec, T. Ocelka a T. Tomšej     
Použití fyzikálně-chemických nástrojů  856 
pro predikci mikrobiální adheze 
G. Procházková, V. Jirků, L. Bartovská  
a T. Brányik  
 
LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY 
HPLC stanovení noradrenalinu v infuzních 864  
roztocích  
I. Brabcová, D. Šatínský a P. Solich 
Metody sledování změn obsahu laktosy a dalších 869  
analytů během fermentace syrovátky   
V. Legarová a L. Kouřimská  
Mechanismy sorpce fosfátů z vodných roztoků 874  
kalcinovanou formou Mg-Al-CO3 hydrotalcitu  
B. Kostura, D. Matýsek a J. Leško  
Kopyrolýza hnědého uhlí a řepkových pokrutin 879 
K. Ciahotný, J. Kusý, L. Kolářová, M. Šafářová   
a L. Anděl  
Dezintegrace lidských spermií a charakterizace  885 
jejich antigenů 
A. Brázdová, J. Zídková, J. Cibulka, M. Vališová,  
V. Škop a Z. Ulčová-Gallová  
Stanovenie špécií ortute v ľudskej krvi  890 
tandemom GC-ICP-MS  
R. Serbin, I. Uhnáková, Z. Hušeková  
a M. Ursínyová  
Kryogenická postseparační úprava polyakryl- 896 
amidových gelů pro metaloproteomické analýzy  
kombinací gelové elektroforézy, laserové ablace  
a hmotnostní spektrometrie s ionizací indukčně  
vázaným plazmatem 
H. Ovadová-Nejezchlebová, T. Vaculovič, P. Ek, 
J. Havliš a V. Kanický  

Obsah Chemické listy 2011, číslo 11 a 12 



Chem. Listy 106, 5171 (2012)                                                                                                                                                 Bulletin 

53 

TEVA CZECH INDUSTRIES – NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO MLADÉ CHEMIKY  
A FARMACEUTY 

Na severovýchodě Moravskoslezského kraje, v jedné 
z 16 městských částí kulturního i průmyslového centra 
Slezska  města Opavy, objímána stejnojmennou řekou, se 
na 27 hektarech ploch rozkládá sídlo jedné z nejstarších 
farmaceutických továren na území bývalého Rakouska-
Uherska, uznávané v minulosti a úspěšné v současnosti, 
známá i neznámá Teva Czech Industries s.r.o. 

Svou historii společnost začala psát již roku 1883, 
kdy Dr. Gustav Hell, úspěšný opavský lékárník, starosta 
slezského grémia lékárníků, mimořádný člen Zemské zdra-
votní rady a čestný předseda Rakouské farmaceutické spo-
lečnosti založil veřejnou obchodní společnost pro výrobu 
„extraktů a práškování drog“. Za téměř 130 let své existen-
ce dokázala přežít a obrodit se z mnoha nepřízní osudu 
především v podobě obou světových válek, jež pozname-
naly velmi slibný rozvoj i evropskou proslulost její pro-
dukce.  Následující znárodnění čs. státem a zařazení do 
koncernu spojených farmaceutických závodů přineslo 
firmě nejen zvučné jméno po význačném řeckém lékaři 
Galénovi z Pergamu „Galena“, jež společnost nosila dal-
ších 50 let, ale také rozhodnutí o soustředění výroby na 
tekutou lékovou formu (kapky, emulze, roztoky a množ-
ství galenik – tzn. čisté chemické látky izolované 
z rostlin). Širokou obecnou známost si například získaly 
oční kapky Ophtalmo-Septonex, kapky proti kašli Stop-
tussin, sladký tmavý sirup z přírodních látek na ulehčení 
odkašlávání Thymomel a mnoho, mnoho dalších. Výji-
mečnou se továrna stala i rozvíjením programu výroby 
námelových alkaloidů a do dnešních dnů je šíře jejího 
výrobního portfolia v této oblasti světovým unikátem. 
Pomyslný rodný list Galeny si nese i oblíbená limonáda 
Kofola či značka přírodní kosmetiky Camillca, které se na 
mnoho let staly doplňujícím výrobním programem.  

Revoluční rok 1989 přinesl i jeden z největších úspě-
chů továrního výzkumu a vývoje  originální postup výro-
by substance i vlastní lékové formy látky cyklosporin – 
jednoho ze základních kamenů imunosupresivní léčby 
pacientů po transplantacích a s autoimunními onemocnění-
mi. Snad právě tento přípravek se současným obchodním 
názvem Equoral byl příčinou zájmu americké  farmaceu-
tické firmy IVAX Corporation o továrnu v Opavě Komá-
rově; v roce 1994 ji Američané privatizovali a postupně 
dosáhli až 100% vlastnického podílu. Vlastnictví americ-
kou společností, které závodu přineslo jak výrobu někte-
rých nových produktů, zvláště antiastmatik, tak i např. 
zrušení továrního výzkumu a vývoje léčivých přípravků či 
odprodej ochranných známek léčebné kosmetiky a limoná-
dy Kofola, trvalo do roku 2006, kdy celou americkou kor-
poraci převzala izraelská nadnárodní společnost Teva. 
Opavský závod v době akvizice dokončoval rozsáhlý eko-
logický program ve snaze o nápravu stavu z období socia-
lismu. Soustavné investice do ekologizace během posled-
ních deseti let ve výši takřka 200 milionů korun přinesly 

výsledek v podobě markantního snížení emisí těkavých 
organických látek (především dichlormethanu). 

Nový izraelský vlastník počátkem roku 2008 ocenil 
erudovanost českých pracovníků i procesní kvalitu výroby 
ve stávajících provozech rozhodnutím o masivní investici 
do rozvoje historicky utlumené výroby pevné lékové for-
my. Na prahu let poznamenaných hospodářskou krizí tak 
vyrostl v areálu závodu nový výrobní komplex vybavený 
nejmodernějšími technologiemi s kapacitou roční výroby 
8 miliard tablet. Jak jednoduše zní toto suché konstatování, 
které v sobě zahrnuje několik unikátů, v naší české kotlině 
tak zřídka vídaných: stavět se začalo ve stejném roce, ve 
kterém padlo rozhodnutí o výstavbě, prakticky pár dní po 
vydání stavebního povolení. Realizace stavby nepřesáhla 
plánované rámce termínově ani finančně. Společnost doká-
zala ve 2. roce výstavby, ve fázi vybavování Nového závo-
du výrobními technologiemi, přijmout a připravit pro nové 
úkoly takřka 50 % svého původního stavu zaměstnanců: 
téměř 500 nových pracovníků pod vedením zkušených 
kolegů provedlo novou továrnu  náročnými procesy certifi-
kace jak Státního úřadu pro kontrolu léčiv, tak i americké 
FDA. Nová továrna v útlém věku 24 měsíců (ověnčena 
titulem Stavba roku Moravskoslezské kraje 2010 
v kategorii Průmyslové stavby) začala dodávat léky pro 
obrovský prestižní trh s 313 miliony obyvatel, Spojené 
státy americké. 

Korporace Teva má velké ambice a dovede ocenit 
dobrý výkon. Z této základní platformy se zrodilo rozhod-
nutí o další investici prakticky stejných parametrů. Nový 
závod II, s jehož výstavbou se započalo na podzim roku 
2011, je koncipován jako přístavba prvního modulu. Toto 
řešení přineslo několik výhod logistického i úsporného 
charakteru při dodržení žádoucího zdvojnásobení výrobní 
kapacity na finálních 16 miliard tablet. Pro „rázovitý“ 
region na SV Moravy znamená tato další investice příslib 
minimálně 300 nových přímých pracovních míst pro no-
vou výrobu a útvary zajištění a kontroly kvality. Nový 
závod II by měl začít dodávat své produkty na trh v roce 
2013, tedy ve stejném roce, kdy firma oslaví 130 let nepře-
tržitého trvání své existence. 
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Oproti minulosti, kdy továrna vyráběla neuvěřitelnou 
škálu výrobků (v ceníku firmy z roku 1886 se např. uvádí 
274 chemikálií, 96 extraktů, 8 náplastí, 45 léčivých látek, 
85 různých léčivých přípravků, 93 rostlinných či živočiš-
ných drog, 35 druhů mýdel a 48 položek chirurgických 
a obvazových prostředků), se výroba úžeji specializovala. 
Současné výrobní portfolio firmy představuje přes 60 dru-
hů léčivých přípravků  25 terapeutických skupin v různých 
finálních formách (tablety, měkké želatinové tobolky, kap-
ky, nosní spreje a sirupy) a silách. Divize výroby účinných 
a vysoce účinných farmaceutických látek TAPI se speciali-
zuje na ucelená portfolia námelových alkaloidů 
(pokrývající všechny terapeuticky užívané deriváty), mor-
finanové alkaloidy (butorfanol a buprenorfin) nebo na 
portfolio imunosupresiv pro transplantace, léčbu těžké 
reumatoidní artritidy, psoriásy, uveitidy a některých dal-
ších autoimunitních chorob (cyklosporin, takrolimus, my-
kofenolát mofetil). V rámci korporace Teva se oddělení 
výzkumu a vývoje specializuje na vývoj a výrobu látek pro 
léčbu rakoviny, které zdaleka nezahrnují pouze tradiční 
cytostatika, ale mezi nimiž jsou i moderní inhibitory, je-
jichž zavedení a zpřístupnění široké veřejnosti přispělo 
nejen k dlouhodobějšímu přežití pacientů s rakovinou, ale 
i ke zlepšení kvality jejich života  díky snížení jejich ve-
dlejších účinků. Jako příklad úspěchu lze uvést výrobu 
cytostatika paclitaxelu z tisu, počínající v zavedení pěsto-
vaní tisů na plantážích ne nepodobných pěstovaní čaje, až 
po extrakci a izolaci čisté účinné látky z výchozího obsahu 
0,01 % v tisu. V lékařské literatuře se např. uvádí, že před 

zavedením taxanových derivátů bylo dlouhodobé přežití 
u některých typů rakovin pouze 20 %. Dnes je tento poměr 
obrácený, dlouhodobě přežívá své onemocnění 80 % pacientů. 

I za úspěchem divize TAPI  stojí především dlouhole-
tá zkušenost v oboru a využívání tradičních znalostí pra-
covníků firmy v oblasti extrakcí a izolací účinných látek, 
která se nyní kombinuje s novými investicemi, moderniza-
cí všech provozů a zavedením špičkových technologií. 
Celkem 15 % produkce této divize se zpracovává do finál-
ní lékové formy přímo v Opavě, zbytek produkce je expor-
tován. Zdaleka největším zahraničním odběratelem účin-
ných farmaceutických látek jsou USA  (23 %) následované 
Německem, Izraelem, Maďarskem a Japonskem. Na cel-
kovém obratu firmy se divize TAPI podílí zhruba 30 %.  

Celkově dnes Teva Czech Industries exportuje přes 
85 % své produkce do více než 70 zemí celého světa. 
V roce 2010 utržila za své produkty 6,75 mld. Kč 
(meziroční navýšení oproti roku 2009 činilo 25 %) a inves-
tovala 876 milionů Kč. O cíl stát se jednou z největších 
a nejlepších dceřinných společností celosvětové generické 
jedničky Teva aktuálně v Opavě usiluje téměř 1500 kme-
nových pracovníků, kterým firma poskytuje jistoty zázemí 
silné firmy i propracovaný systém benefitů. Mladým od-
borníkům na poli chemie a farmacie nabízí uplatnění 
v atraktivním prostředí průmyslového odvětví s vysokou 
přidanou hodnotou, příležitost rozvíjet jejich schopnosti 
a odborné znalosti a zároveň možnost podílet se na zajíma-
vých mezinárodních projektech.  

Karin Martínková 
Alexandr Jegorov 

www.tevapharm.cz 

 
 
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NASDAQ: TEVA) je nadnárodní farmaceutická společnost se sídlem v Izraeli, 

která se zavázala rozšířit přístup ke kvalitní zdravotní péči vývojem, výrobou a prodejem cenově dostupných generických 
i inovativních léčivých přípravků a účinných farmaceutických látek. Teva je celosvětově vůbec největším producentem ge-
nerických léčivých přípravků s globálním portfoliem obsahujícím více než 1300 molekul a přímou přítomností v 60 zemích 
světa. 

Značkové produkty společnosti jsou zaměřeny především na CNS, oblasti onkologie a respiračních onemocnění, léčbu 
bolesti, gynekologické produkty a biologická léčiva. V současnosti celosvětově zaměstnává 45.000 lidí. Její prodeje v roce 
2010 dosáhly 16,1 miliardy amerických dolarů, záměrem pro střednědobý časový horizont je dosažení tržeb ve výši 31 mili-
ardy dolarů v roce 2015. 
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Klíčová slova: kvazikrystaly 

 
 
Kvazikrystaly jsou objekty, které nejsou periodické 

v trojrozměrném prostoru. Uspořádání atomů 
v kvazikrystalech se vyznačuje přítomností pěti, deseti, 
osmi a dvanáctičetných os symetrie, které jsou v klasickém 
pojetí krystalografie zakázané. Tato definice sice říká vše, 
ovšem většině lidí podstatu kvazikrystalů příliš neobjasní. 
Ačkoliv je symetrie kvazikrystalů určována v pěti a výše 
dimenzionálních prostorech, nám zde postačí vysvětlení ve 
dvou rozměrech.   

Co vlastně znamená, že má nějaký objekt pětičetnou 
osu symetrie? Znamená to, že pokud objekt otočíme okolo 
této osy o jednu pětinu kružnice (360°/5), bude vypadat 
stejně jako před otočením. V makroskopickém světě je 
pětičetná osa symetrie poměrně častá. Všichni si umíme 
představit květ s pěti okvětními listy, který otáčíme v ose 
stonku a vždy po pětině otočky nepoznáme, jestli jsme 
květ otočili nebo ne. V mikrosvětě je ovšem situace složi-
tější, neboť pravidelnými pětiúhelníky není možné beze 
zbytku vyplnit plochu (na rozdíl od čtverců, kosočtverců, 
obdélníků a kosodélníků, které tvoří základ klasické krys-
talografie, obr. 1). Nyní, když víme, co je na kvazikrysta-
lech tak zvláštní a jedinečné, pokusme se je popsat de-
tailněji.  

Kvazikrystaly byly objeveny v roce 1982 Danielem 
Shechtmanem ve slitině AlMn14, od které získal elektro-

nový difraktogram s desetičetnou osou symetrie 
v transmisním elektronovém mikroskopu. To byl také je-
den z důvodů, proč byla z počátku existence kvazikrystalů 
odbornou veřejností odmítána2. Elektronová difrakce byla 
považována za méně přesnou a většina krystalografů pre-
ferovala difrakci RTG záření. Ovšem kvazikrystaly, které 
Shechtman získal, byly příliš malé pro monokrystalovou 
difrakci RTG záření a musel proto čelit značnému zpo-
chybňování svého objevu. Na příklad dvojnásobný nositel 
Nobelovy ceny Linus Pauling nikdy neakceptoval možnost 
kvaziperiodického uspořádání atomů v prostoru a vysvět-
loval ikosaedrickou symetrii jako mnohočetné dvojčatění 
kubických krystalů. Proto také Shechtmanovi a jeho kole-
gům trvalo shromáždění všech důkazů k potvrzení jejich 
objevu více než dva roky a první publikace o kvazikrysta-
lech s názvem „Metalic phase with long-range orientatio-
nal order and no translational symmetry“ vyšla v roce 
1984 (cit.3).  

Šest týdnů poté uveřejnili Levine a Steinhardt 
v článku „Quasicrystals: A New Class of Ordered Structu-
res“4, první teorii vysvětlující existenci kvazikrystalů. Klí-
čem k této teorii bylo pětičetné dláždění nalezené Roge-
rem Penrosem v roce 1974 (cit.5), které dokazuje, že je 

možné zaplnit plochu dvěma typy kosočtverců a takto 
získaná struktura bude vykazovat pětičetnou osu symetrie, 
avšak nebude mít translační symetrii (obr. 2). Následnou 
difrakcí světelného paprsku na modelu Penrosova dláždění 
provedenou Alanem Mackayem byl získán difraktogram 
s desetičetnou osou symetrie5.  

Tyto objevy dokonce vedly v roce 1992 Mezinárodní 
krystalografickou unii (IUCr) ke změně oficiální definice 
krystalu. Podle nové definice je krystal každá pevná látka 
vykazující nespojitý difrakční diagram. Krystaly, ve kte-
rých chybí periodicita v trojrozměrném prostoru, se nazý-
vají aperiodické (nejsou to pouze kvazikrystaly, ale např. Obr. 1. Útvary vyplňující beze zbytku plochu1 

Obr. 2. Penrosovo dláždění6 
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také modulované struktury). Jinými slovy, nová definice 
opouští nutnost periodicity struktury krystalu 
v trojrozměrném prostoru a místo ní jako nutnou a dosta-
tečnou podmínku stanovuje čisté bodové Fourierovo spek-
trum pro experimentální difraktogram5.  

Kvazikrystaly byly nejprve pozorovány v rychle ztuh-
lých slitinových systémech (byly nalezeny ve více než sto 
binárních a ternárních intermetalických systémech). Nej-
četnější výskyt byl popsán ve slitinách Al-TM (TM = pře-
chodný kov). Přibližně polovina z těchto kvazikrystalů je 
metastabilní a mohou být připraveny pouze metodami 
rychlého tuhnutí. To jsou postupy, při kterých je tavenina 
extrémně rychle ochlazena (v řádu milionů K/s), např. 
atomizace taveniny tlakovým médiem nebo metodou „melt 
spinning“ (tavenina je tryskou vytlačována na rotující 
ochlazovací kotouč za vzniku tenkého pásku rychle ztuhlé 
slitiny). Tyto vysoce nerovnovážné procesy mohou vést ke 
vzniku kvazikrystalických fází. Metodou „melt spinning“ 
byla na Ústavu kovových materiálů a korozního inženýr-
ství VŠCHT Praha připravena slitina obsahující kvazikrys-
talickou fázi Al-Cr-Fe, jejíž elektronový difraktogram je 
na obr. 3. 

Na základě difrakční symetrie je možné kvazikrystaly 
rozdělit do dvou podskupin na N-gonální (s osmi, deseti 
a dvanáctičetnou osou symetrie) a ikosaedrické (s pětičet-
nou osou symetrie). Je známo více než 20 stabilních de-
kagonálních a více než 50 stabilních ikosaedických kva-
zikrystalů. Několik oktaedrických kvazikrystalů, které 
byly objeveny, je metastabilních, stejně je tomu 
u dodekagonálních5. Převaha ikosaedrických kvazikrystalů 
není překvapující, protože ikosaedrická koordinace je nej-
častější atomová koordinace v komplexních intermetalic-
kých fázích a také proto, že uspořádání do ikosaedrů je 
nejtěsnější možné5. 

Kvazikrystaly s jinou rotační symetrií než 5-, 8-, 10- 
a 12četnou nebyly pozorovány, ačkoliv teoreticky by čet-
nost rotační osy symetrie mohla nabývat hodnoty libovol-
ného celého čísla. Omezené četnosti rotačních os symetrie 
v kvazikrystalech lze vysvětlit pomocí hypotetického pří-
kladu dvourozměrné struktury. Bylo dokázáno, že pouze 

kvazikrystaly založené na druhých mocninách iracionál-
ních čísel vyjádřených vztahem a+bc (a, b, c jsou racio-
nální čísla) jsou energeticky stabilní. Z toho vyplývá, že 
pouze kvazikrystaly s četností osy symetrie 5-, 8-, 10- a 12- 
jsou přípustné5. 

Ačkoliv bylo od objevu kvazikrystalů provedeno 
mnoho strukturních studií, jejich struktura ještě není 
popsána vyčerpávajícím způsobem. Jedním z hlavních 
důvodů je fakt, že po Shechtmanově objevu se o kva-
zikrystaly začali zajímat především matematici a fyzici, 
zatímco materiáloví inženýři a krystalografové zůstali 
poněkud stranou. Z hlediska matematiky bylo zajímavé 
zkoumat dláždění, které kvazikrystaly tvoří. Tyto studie 
vedly k prohloubení znalostí v oblastech diskrétní geome-
trie, teorie grup, ergodické teorie a v neposlední řadě 
k hlubšímu pochopení ornamentálního umění. Naopak 
motivací ke studiu kvazikrystalů pro materiálově oriento-
vanou vědu byla možnost získání materiálu s neobvyklými 
vlastnostmi, které by plynuly z kvaziperiodické struktury. 
Základním rozdílem mezi krystaly a kvazikrystaly je cha-
rakter uspořádání struktury materiálu na dlouhou vzdále-
nost. Z tohoto důvodu byl předpovídán největší rozdíl ve 
vlastnostech citlivých na uspořádání struktury na dlouhou 
vzdálenost. Prvním příkladem byly elektrická a tepelná 
vodivost, které se zprvu zdály být u kvazikrystalických 
materiálů výrazně odlišné od klasicky krystalických. Bo-
hužel dalším výzkumem bylo dokázáno, že největší podíl 
na rozdílu vlastností neměla kvazikrystalická struktura, ale 
oxidické vrstvy přítomné v materiálu7. Byly provedeny 
mnohé další experimenty, ale obecně je příprava kvalitních 
kvazikrystalických vzorků limitujícím faktorem ve studiu 
těchto zajímavých a slibných materiálů. V současné době 
jsou kvazikrystalickými precipitáty vytvrzené speciální 
druhy ocelí7. Novější studie jsou směřovány 
ke kvazikrystalům s fotonickými vlastnostmi7. Kvazikrys-
taly mohou být také zajímavou alternativou ke keramic-
kým částicím (SiC nebo Al2O3) používaným k výrobě 
kompozitních materiálů s kovovou matricí8. V tomto typu 
aplikací je velkou výhodou kvazikrastalů jejich kovový 
charakter, který vede k tvorbě pevnějšího rozhranní mezi 
výztuží a matricí. Nezanedbatelná je také lepší recyklova-
telnost těchto materiálů8. Širšímu využití kvazikrystalic-
kých materiálů ovšem brání rozklad většiny kvazikrystalů 
za zvýšených teplot5. 
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A. Michalcová (Department of Chemical Technology 
of  Monuments Conservation, Institute of Chemical Tech-
nology, Prague): Quasicrystals or – for What The Nobel 
Prize in Chemistry Was Awarded in 2011  

 
Quasicrystals are aperiodic objects in three dimen-

sional space which exhibit 5-, 8-, 10 a 12- fold rotational 
symmetry forbidden in classical crystallography. They 
were discovered by Daniel Shechtman in rapidly solidified 
AlMn14 alloy in 1982. He managed to get over initial 
dislike of scientists community and for his significant 
work he was awarded The Nobel Prize in Chemistry 2011. 
 

Proděkan chemické sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze upozorňuje,  
že v akademickém roce  2012/13 

je možno studovat v následujících studijních programech/oborech  
v navazujícím  magisterském studiu 

 
Studijní program: Chemie 

Studijní obory: 
Analytická chemie 

Anorganická chemie 
Fyzikální chemie 

Biofyzikální chemie 
Makromolekulární chemie 

Organická chemie 
Chemie životního prostředí 

Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur 
Učitelství chemie a biologie pro SŠ 

Učitelství chemie a matematiky (UK MFF) pro SŠ 
Učitelství chemie jednooborové 

 
Studijní program: Biochemie 

Studijní obor: 
Biochemie 

 
Studijní program: Klinická a toxikologická analýza 

Studijní obor: 
Klinická a toxikologická analýza 

 
Přihlášky a podrobné informace lze získat na adrese: PřF UK, studijní oddělení, Albertov 6,  

128 43 Praha 2, tel: 221 951 155, 221 951 156. Přihlášky ke studiu se přijímají do 29. února 2012.  
Další informace naleznete na webových stránkách PřF UK – www.natur.cuni.cz. 
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Ze života chemických společností 

Zpráva redakce 
 
Od 1. 1. 2012 se novým šéfredaktorem Chemických 

listů stal doc. Ing. Pavel Chuchvalec, CSc. Doc. Chu-
chvalec je vedoucím Ústavu fyzikální chemie VŠCHT 
Praha a redaktorem Chemických listů je od roku 1989. Je 
autorem či spoluautorem několika učebních textů a řady 
odborných sdělení. V centru jeho odborného zájmu je che-
mická termodynamika a predikce fyzikálně-chemických 
vlastností látek. Ve funkci vystřídal prof. RNDr. Bohumila 
Kratochvíla, DSc., který funkci šéfredaktora vykonával 
15 let. 
 
Doc. RNDr. Miloň Tichý, DrSc. převzal cenu 
Vojtěcha Šafaříka 
 

Doc. RNDr. Miloň Tichý, DrSc. převzal na zasedání 
Hlavního výboru České společnosti chemické dne 
11.11.2011 cenu Vojtěcha Šafaříka, která mu byla udělena 
na návrh Odborné skupiny analytické chemie  „Za výrazný 
příspěvek k rozvoji české chemické toxikologie“. Doc. 
Tichý je dlouholetým členem a funkcionářem společnosti, 
jejího hlavního výboru a aktivním funkcionářem odborné 
skupiny Toxikologie. Je neúnavným organizátorem celé 
řady periodických konferencí pořádaných pod hlavičkou 
České společnosti chemické, výrazně se zasloužil o spolu-
práci naší společnosti s řadou mezinárodních organizací 
v oblasti chemické toxikologie. Je mezinárodně uznáva-
ným odborníkem v oblasti predikční toxikologie a zejména 
jeho práce v oblasti in silico toxikologických predikčních 
metod dosáhly mimořádného mezinárodního ohlasu a vý-
razně přispěly k dobrému obrazu české chemie v meziná-
rodním měřítku. Získal i uznání celé řady ˝zelených˝ orga-
nizací za své práce umožňující nahradit toxikologické 
testování na savcích za testování na nítěnkách. Jménem 
všech Miloňových přátel, spolupracovníků i žáků mu bla-
hopřeji k udělenému ocenění, přeji hodně úspěchů v další 
práci i v osobním životě a ˝hlavně to zdravíčko˝. 

Jiří Barek 
Předseda Odborné skupiny analytické chemie  

České společnosti chemické 
 
 

Seriál Heyrovský-Ilkovič-Nernst-Lecture 2011 
 
Prednáškový cyklus Heyrovský-Ilkovič-Nernst-

Lecture, organizovaný na základe dohody České společ-
nosti chemické, Slovenskej chemickej spoločnosti a Gese-
llschaft Deutscher Chemiker z r. 2002, pokračoval tohto 
roku prednáškami prof. Ing. Jána Labudu, DrSc. z Ústavu 
analytickej chémie Fakulty chemickej a potravinárskej 
technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

a predsedu Odbornej skupiny analytickej chémie SCHS 
v Nemecku. Na pozvanie riaditeľa GDCh pána 
prof. Dr. Wolframa Kocha absolvoval prof. Labuda turné 
po troch nemeckých univerzitách, kde v rámci dňa GDCh 
vystúpil s prednáškou na tému „Chemically modified elec-
trodes and electrochemical biosensors“. 

Prijímajúcimi pracoviskami boli Institut für Bioche-
mie und Biologie, Universität Potsdam (Prof. Dr. Ulla 
Wollenberger), Institut für Analytische Chemie, Chemo- 
und Biosensorik, Universität Regensburg (Prof. Dr. Frank-
Michael.Matysik a Prof. Dr. Otto Wolfbeis) a Institut für 
Analytische Chemie, Ruhr Universität in Bochum (Prof. 
Dr. Wolfgang Schuhmann) známe rozvojom problematiky 
bioanalytickej chémie a senzoriky. Prednášky boli spojené 
s diskusiou aj neformálnym stretnutiami s pracov-
níkmi, doktorandmi a postdoktorandmi v jednotlivých 
laboratóriách. V súlade s cieľmi medzinárodného prednáš-
kového seriálu došlo k úspešnej výmene informácií 
o vedeckých aktivitách, organizácii a technickom zabezpe-
čení výskumnej práce. Našli sa cesty spolupráce pri formu-
lácii pojmov bioanalytickej chémie v pripravovanom 
Kompendiu analytickej chémie IUPAC ako aj pri účasti 
študentov na študentských vedeckých podujatiach 
a študijných pobytoch (najbližšie doktorandky z FCHPT 
na Analytickej chémii v Bochum v r. 2012). Tohtoročný 
cyklus bol hosťujúcou GDCh výborne zabezpečený a roz-
hodne prispel k naplneniu poslania a zámerov seriálu pred-
nášok Heyrovský – Ilkovič – Nernst. 

Česká i  Slovenské chemická společnost děkují touto 
cestou GDCh a jmenovitě prof. Wolframu Kochovi a paní 
Barbaře Köhler za veškerou pomoc při organizaci této 
mimořádně užitečné a prospěšné akce. 

J. Barek a J. Labuda 

Prof. Hans-Jürgen Holdt v zastúpení GDCh pri odovzdávaní 
certifikátu o HIN prednáške prof. Labudovi 



Chem. Listy 106, 5171 (2012)                                                                                                                                                 Bulletin 

59 

Nositel Ceny Alfreda Badera za organickou 
chemii v roce 2011 – RNDr. Jan Veselý PhD. 

  
Nový nositel je v pořadí osmnáctý, který získal tuto 

cenu pro české chemiky do 35 let. Dr. Veselý (34 let) je 
odborným asistentem na Katedře organické a jaderné che-
mie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 
kde vede výzkumnou skupinu. Slavnostní předání Ceny* 
se tradičně uskutečnilo na 46. konferenci "Pokroky v orga-
nické, bioorganické a farmaceutické chemii – Liblice 
2011" konané ve dnech 11.13.11.2011 po prvé v Lázních 
Bělohrad. Na konferenci nový laureát přednesl plenární 
přednášku na téma oceněného souboru prací s názvem 
„Stereoselektivní příprava vysoce funkcionalizovaných 
stavebních jednotek“.      

Dr. Veselý absolvoval magisterské studium v r. 2001 
na svém současném pracovišti a završil je diplomovou 
prací z oblasti stavebních jednotek na bázi aminosacharidů 
(vedoucí Dr. J. Jindřich). Následovalo doktorské studium 
na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR (školitel 
Dr. M. Ledvina) ukončené obhájením dizertace v r. 2005 
na téma „Syntéza lineárních a cyklických oligosacharidů 
odvozených od některých aminosacharidů“. Další tři roky 
strávil na stáži v Arrhenius Laboratories, Stockholm Uni-
versity, od r. 2008 je zaměstnán na Přírodovědecké fakultě 
UK. Hlavním zaměřením výzkumů se v současnosti jeví, 
jak dokládají grantové projekty, organokatalýza zahrnující 
enantioselektivní syntézy, vývoj nových organokatalyzáto-
rů a studium mechanismů organicky katalyzovaných reak-
cí. Autorské databáze registrují 37 původních sdělení, na 
kterých se laureát podílel. Pozoruhodné je, že 15 z nich 
(cca 40 %) je publikováno jako předběžná sdělení 
v Tetrahedron Lett. a Chem. Commun. a to ukazuje na 
vysoký inovační potenciál publikovaných výzkumů. 

Srdečně blahopřejeme k získání prestižní Ceny Alfre-
da Badera a přejeme hodně dalších odborných úspěchů. 
_________________________________ 

* Hodnoticí komise: prof. P. Drašar (tajemník), prof. D. Dvořák, prof. 
J. Hlaváč, prof. A. Klásek, prof. V. Macháček, prof. M. Potáček, prof. 
O. Paleta (předseda), Dr. I. Starý,  prof. T. Trnka, prof. M. Pour, Dr. 
J. Závada. 

 
Přihlášky do soutěží o Ceny Alfreda Badera  
v r. 2012 

 
V roce 2012 bude Česká společnost chemická tradič-

ně pořádat soutěže o dvě prestižní Ceny Alfreda Badera. 
„Starší“ Cena je za organickou chemii, „mladší“ Cena je 
od r. 2002 udělována za bioanorganickou a bioorganickou 
chemii. Oblasti působnosti obou Cen se poněkud překrý-
vají a to nabízí možnost, že soubor prací, který neuspěl 
v jedné soutěži, lze přihlásit do soutěže o druhou Cenu. 
Nadále však platí omezení, že je možno získat jen jednu 
z Cen Alfreda Badera pro české chemiky, přitom obě Ceny 
jsou rovnocenné. 

Uzávěrka přihlášek do konkurzu o „Cenu za organic-
kou chemii v roce 2012“ je stanovena na 15. červen 2012 
(případně jde o datum poštovního razítka na poslané při-

hlášce). Podmínky a náležitosti přihlášky zůstávají praktic-
ky stejné jako v minulých letech: Cena se uděluje za práce 
v oblasti organické chemie uchazečům české státní přísluš-
nosti do věku 35 let, kteří nemají hlavní pracovní poměr 
v zahraničí (postdoktorská stáž se za takový pracovní po-
měr nepovažuje). Věkové vymezení znamená, že uchazeč 
nesmí dosáhnout věku 36 let v roce soutěže. Obvyklým 
obsahem přihlášených prací je organická syntéza, avšak  
přihlášené práce mohou rovněž zahrnovat studie mechanis-
mů. Na druhé straně do působnosti Ceny nepřísluší práce 
z analytické oblasti (včetně strukturní analýzy), měření fyzi-
kálních dat (m.j. měření různých rovnováh a energetických 
veličin), substituční efekt a výpočetní chemie. Uchazeči 
o Cenu se zpravidla přihlašují sami na sekretariátu České 
společnosti chemické (Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1), 
návrh však mohou podat také kolegové, instituce a rovněž 
vědecké rady a senáty. Cena je udělována nejlepšímu soubo-
ru prací bez ohledu na to, kolikrát se autor o ni ucházel. Od 
r. 2005 je Cena je dotována částkou 3300 USD. Tato úprava 
odpovídá původní dotaci a týká se obou Cen. 

Uzávěrka přihlášek do konkurzu o „Cenu za bioanor-
ganickou a bioorganickou chemii v roce 2012“ je stanove-
na na 31. březen 2012. Přihlášky musejí obsahovat stejné 
náležitosti jako přihlášky do konkurzu o Cenu za organic-
kou chemii. 

K přihlášce je potřeba zaslat následující materiály: 1) 
Hlavní částí přihlášky jsou separáty publikovaných prací 
přihlášených do soutěže a 2) k nim zpracovaný souhrn 
vlastních výsledků s příslušným komentářem v rozsahu do 
8 běžných strojopisných stran. Souhrn obsahuje vhodná 
schémata a struktury ilustrující výsledky uchazeče, dále 
jsou v souhrnu uvedeny citace jen na vlastní práce, které 
jsou předmětem soutěže. 3) V seznamu publikací uchaze-
če se hvězdičkou označí autor, který práci podal do redak-
ce a vyřizoval komunikaci s redakcí. Řada publikací vzni-
ká týmovou činností a z toho důvodu je potřeba v seznamu 
publikací uvést, jak se uchazeč na publikaci a jejím zveřej-
nění podílel, např. šlo (zčásti) o výsledky diplomové práce, 
výsledky doktorské práce, (zčásti) řešení grantu získaného 
uchazečem, samostatně řešenou část projektu, vlastní pro-
jekt, výsledky diplomanda nebo doktoranda – které ucha-
zeč školil apod.. Nedoporučuje se hodnotit svůj podíl pro-
centuálně. 4) Přiložený životopis by měl zachytit odborný 
vývoj, např. absolvovanou střední školu, téma diplomové 
(magisterské) a doktorské (kandidátské disertace) práce se 
jménem školitele, pracovní zařazení, získaná ocenění, 
stáže a jejich tematické zaměření, získané granty apod. 
Hodnoticí komise posuzuje soubory prací nezávisle na 
doporučeních školitelů, vedoucích apod., takže přihláška je 
plně platná a plnohodnotná i bez těchto doporučení. 

Na závěr zdůraznění – uzávěrka do soutěže o Cenu 
Alfreda Badera za bioanorganickou a bioorganickou 
chemii je již 31. března 2012  a do soutěže o Cenu za 
organickou chemii je 15. června 2012, což může být 
v obou případech datum poštovního razítka na zásilce 
s přihláškou. 
                              

Oldřich Paleta, předseda Komise pro Cenu Alfreda Badera 1 
Tomáš Trnka, předseda Komise pro Cenu Alfreda Badera 2 
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Zpráva ze třetího zasedání Steering Committee 
organizace EuroGlycosciences Forum (EGSF) 

 
Organizace EuroGlycoSciences Forum je součástí 

aktivit European Science Foundation (ESF) ve Štrasburku. 
Jednání, které se konalo 26. srpna 2011 ve Vídni na uni-
verzitě BOKU, se zúčastnilo 20 představitelů řady evrop-
ských zemí, včetně zástupců ESF. Jednání řídila profesor-
ka Sabine Flitschová z Univerzity v Manchesteru. Program 
zahrnoval souhrnnou zprávu z posledního zasedání výboru 
v Lisabonu v únoru 2010, zprávu o hospodaření 
(koordinátor Tony Merry EGSF, Ellen Degott ESF). Byl 
uveden přehled 14 konferencí, které se konaly v období 
květen 2010 až srpen 2011 a proběhly pod záštitou EGSF. 
Proběhla diskuse o vytvořené internetové stránce 
www.egsf.org. Tato stránka je součástí webu ESF. 
Prof. J. Čopíková informovala o 7th International Confe-
rence on Polysaccharides-Glycoscience (7th ICPG)v Praze 
2.  4. 11. 2011 a pozvala členy výboru na další konferen-
ci (8th ICPG), která se bude konat v listopadu v roce 2012. 
Byla diskutována nutnost získávat mladé zájemce 
o „Glycoscience“, popularizovat tento vědní obor veřej-
nosti pomocí všech medií a spolupracovat s dalšími orga-
nizacemi s blízkou tematikou. Zprávu o činnosti EGSF 
přednesl koordinátor Tony Merry dne 7. října 2011 na 
schůzi výboru „Life Sciences Committee“. Všichni, kteří 
mají zájem o disciplínu „Glycoscience“ se mohou obrátit 
na prof. Ing. Janu Čopíkovou, CSc., která zastupuje Čes-
kou republiku v této organizaci. Je možné získat dotaci pro 
studijní pobyty či konference, zejména pro mladé vědecké 
pracovníky. 

Jana Čopíková  
(copikovj@vscht.cz) 

 
 

Český teplozpyt v Ostravě  
 
Ve čtvrtek 20. 10. 2011 se na Přírodovědecké fakultě 

Ostravské univerzity uskutečnila přednáška 
prof. Ing. Jiřího Málka, DrSc. (Katedra fyzikální chemie, 
Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice) na 
téma „Co mohou poskytnout termoanalytické metody při 
studiu kinetických procesů v nerovnovážných systé-
mech?“. Přednáška byla organizována Odbornou skupinou 
termické analýzy a Ostravskou pobočkou ČSCH a byla ur-
čena zájemcům z řad studentů i akademických pracovníků.  

Hodinová prezentace byla věnována kinetickým pro-
cesům probíhajícím v silně podchlazených metastabilních 
systémech, neboť strukturní relaxace v oblasti teploty skel-
né transformace významným způsobem ovlivňuje mecha-
nické a další fyzikální vlastnosti nekrystalických materiá-
lů. Krystalizační procesy v nerovnovážných podmínkách 
silně podchlazených kapalin jsou velmi důležité v celé 

řadě oblastí od geologie, přes fyziku atmosféry až po prů-
myslové aplikace v podobě skelně-krystalických materiálů 
s minimální teplotní roztažností, aktivní materiály optic-
kých disků (CD, DVD a BD) a paměťová média PCRAM. 
Naopak potlačování krystalizačních procesů hraje zcela 
zásadní roli při dlouhodobém uchovávání biologických 
materiálů při nízkých teplotách, tzv. kryoprezervaci. 
V přednášce byly uvedeny parametry, které mají zásadní 
vliv na diskutované kinetické procesy a jaké termoanaly-
tické postupy lze využít při studiu těchto velmi zajímavých 
a prakticky využitelných jevů.   

Ostravská přednáška byla poslední akcí v roce 2011, 
kterou organizovala nebo spoluorganizovala Odborná sku-
pina termické analýzy. Předcházejícími byl 18. ročník 
TERMANAL, který byl spojen s třetím ročníkem „Czech-
Hungarian-Polish-Slovak Termoanalytical Conference, 
který se uskutečnil ve Staré Lesné ve Vysokých Tatrách 
a organizátorem byla slovenská odborná skupina pro ter-
mickou analýzu a kalorimetrii. Mezi další termoanalytické 
akce v roce 2011 se řadí „1st Central and Eastern European 
Conference on Thermal Analysis and Calorimetry“, která 
se uskutečnila ve dnech 7.9.10.9.2011 v Craiově 
v Rumunsku. Této akce se zúčastnilo více než 
300 zájemců o termickou analýzu a kalorimetrii, přičemž 
téměř 20 účastníků bylo z České republiky. V rámci této 
konference zaznělo 90 přednášek a bylo vystaveno 
240 plakátových sdělení. Na konci září (28.9.30.9.2011) 
se zástupci termické analýzy z České republiky zúčastnili 
ještě „Xth Seminar to the memory of prof. St. Bretszna-
jder“ (v Płocku v Polsku), který byl organizačně zajišťo-
ván polskou skupinou pro termickou analýzu a kalorimetrii 
v čele s prof. Barbarou Pacewskou. Celkový počet účastní-
ků semináře se blížil 100 a v programu konference bylo 
předneseno 35 přednášek a vystaveno 65 plakátových sdě-
lení. 

Odborná setkání 

Foto: prof. Boleslav Taraba vítá účastníky přednášky prof. Málka 
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Všechny akce, které byly organizovány nebo spoluor-
ganizovány odbornou skupinou, byly shrnuty na výboru 
skupiny, který zasedal před přednáškou prof. Málka, tj. 
dne 20. 10. 2011 v Ostravě. Na výboru byly také diskuto-
vány a plánovány akce na rok následující.    

V roce 2012 bude termická analýza spolu 
s kalorimetrií opět součástí již 64. sjezdu asociací českých 
a slovenských chemických společností, kde bude jednou 
z deseti odborných sekcí. Všichni zájemci a příznivci ter-
mické analýzy jsou srdečně zváni k účasti.    

Petra Šulcová 
 
 

12th  Associate Programme 2011 
 
Organizace pro zákaz chemických zbraní se sídlem 

v Haagu (OPCW), jejíž je Česká republika členským stá-
tem, pořádá od roku 2000 letní kurzy „Associate Program-
me“. V letošním roce se uskutečnil již dvanáctý ročník. 
Kurzy účinně napomáhají vychovávat odborníky, kteří se 
uplatní v pomoci Národním úřadům členských států, které 
odpovídají za implementaci „Úmluvy o zákazu vývoje, 
výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní 
a o jejich zničení“ (Úmluvy) v daných státech, a zlepšuje 
se tak zázemí a spolupráce členských států OPCW. Nákla-
dy jsou hrazeny z prostředků Technického sekretariátu 
OPCW. Z České republiky měli doposud možnost absol-
vovat dva studenti. Od prvního ročníku prošlo těmito kur-
zy již 265 účastníků z 96 převážně rozvojových zemí. Stu-
denti jsou vybíráni na základě konkurzu a doporučení vy-
sílajícího členského státu. O zájmu studentů pak svědčí 
stále se zvyšující počet žádostí (z přihlášených je úspěš-
ných přibližně 10 %). Není třeba zdůrazňovat, že veškerá 
výuka, výstupy a komunikace během kurzu probíhá v an-
gličtině. 

V průběhu kurzu absolvují účastníci celkem tři výu-
kové bloky. První se koná v sídle OPCW a je věnován 
seznámení s náplní Úmluvy respektive s její implementací 
do podmínek národní legislativy. Studenti kurzu jsou roz-
děleni do dvoučlenných pracovních týmů. Dvojice dostá-
vají téma pro teoretickou studii, na které průběžně celý 
výcvik pracují, a v posledním týdnu vypracovanou studii 
(minimální rozsah 40 stran) obhajují opět na půdě OPCW 
v Haagu. Druhá část je zaměřena na studium chemického 
inženýrství a řízení chemického výrobního podniku a pro-
bíhá ve Velké Británii na University of Surrey. Průmyslo-
vý segment kurzu probíhá přímo v chemickém průmyslu, 
převážně ve výrobních společnostech v Evropě, výjimkou 
však nejsou ani společnosti v Asii. Dvojice studentů se 
podílí na řešení zadaných výzkumných praktických pro-
blémů podle potřeby konkrétní chemické výroby a své 
závěry rovněž prezentují jednak na závěr svého pobytu ve 
společnosti, jednak během závěrečného pobytu na OPCW. 
V letošním roce se právě na této části podílela i Česká 
republika. Severočeská společnost ENASPOL, a.s., byla 

po dobu tří týdnů hostitelem dvou studentů, kteří se věno-
vali návrhu řešení předúpravy odpadních technologických 
vod. Vypracovaný návrh byl pozitivně hodnocen a je dále 
ověřován v praktických zkouškách hostitelskou společností. 

mab 
 
 
42. Zasedání Divize analytické chemie  
Evropské asociace pro chemické a molekulární 
vědy (Division of Analytical Chemistry  
of the  European Association for Chemical  
and Molecular Science) 

  
42. výroční zasedání DAC EuCheMS proběhlo 

11. září 2011 v Bělehradě v  předvečer mezinárodního 
kongresu EUROANALYSIS XVI, který se konal tamtéž 
ve dnech 11.  15. 9. 2011. Zasedání DAC se zúčastnilo 
25 účastníků reprezentujících 20 zemí, kromě evropských 
i Izrael, Jižní Afriku, Brazilii.  aj. Bylo schváleno rozšíření 
„steering committee“ této divize o profesora Jarosze, před-
sedu organizačního výboru příští EUROANALYSIS XVII, 
která se bude konat 25.  29. srpna 2013 ve Varšavě, 
a bylo schváleno konáni konference EUROANALYSIS 
XVIII v roce 2015 v Bordeaux. Byla projednána a schvále-
na koncepce podílu DAC na 4. Evropském chemickém 
kongresu v Praze a její realizací byl pověřen autor tohoto 
příspěvku. Dále byla projednána a schválena činnost jed-
notlivých pracovních skupin (Výuka analytické chemie, 
Zabezpečování kvality a akreditace, Historie analytické 
chemie, Bioanalytická chemie, Evropská analytická che-
mie na www) a spolupráce s ostatními divizemi. Kladně 
byla hodnocena zlepšená spolupráce s divizí elektroche-
mie. Rovněž byl schválen přehled analytických konferencí 
organizovaných ve spolupráci s DAC a bylo rozhodnuto, 
že příští schůze řídícího výboru se bude konat ve Varšavě 
v dubnu 2012 a příští schůze divize v Praze 26. srpna 
2012.  

Účast zástupce České společnosti chemické na práci 
DAC EuCheMS byla umožněna jednak grantem Minister-
stva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 
v rámci projektu INGO Projekt LA 10034 (2011) (Repre-
zentace české analytické chemie v Evropské asociaci 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 che-
mické a odborné skupiny analytické chemie. Všechny 
materiály související s činností DAC EuChEMS jsou 
k dispozici na níže uvedené 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 



Chem. Listy 106, 5171 (2012)                                                                                                                                                 Bulletin 

62 

Členská oznámení a služby 

Noví členové ČSCH 
 
Ing. Bandžuchová Lenka, studující, Univerzita Pardubice 
Bednářová Eva, studující, PřF UK Praha 
Ing. Becharová Sarah, studující, VŠCHT Praha 
Beránek Roman, studující, SPŠCH Brno 
Mgr. Béres Tibor, studující, PřF UP Olomouc 
Bláhová Markéta, studující, PřF UK Praha 
Borková Lucie, studující, PřF UP Olomouc  
Ing. Brož Břetislav, studující, Univerzita Pardubice 
doc. Mgr. Cídlová Hana,  Dr., PedF MU Brno 
Cvejn Daniel, studující, Univerzita Pardubice 
Bc. Čablová Andrea, studující, UTB Zlín 
Ing.Černochová Jarmila, studující, UTB Zlín 
RNDr. Červený Václav,  Ph.D., PřF UK Praha 
Mgr. David Tomáš, studující PřF UK Praha 
Ing. Drobíková Klára, studující VŠB TU Ostrava 
Mgr. Dufková Veronika, studující, PřF UK Praha 
Mgr. Franc Martin, studující, PřF UK Praha 
RNDr. Mgr. Gál Miroslav, Ph.D., ÚFCH JH AV ČR v.v.i. Praha 
Ing. Gryčová Eva, studující, VŠB TU  Ostrava 
Mgr. Halouzka Vladimír, studující, PřF UP Olomouc 
Mgr. Hartmanová Lucie, studující, PřF UP Olomouc 

RNDr. Hoksza David,  Ph.D., VŠCHT Praha 
Bc. Horčic Martin, studující, VŠCHT Praha 
Ing. Hromádko Jan, Ph.D., ČZU Praha 
Ing.Chadim Martin,  Ph.D., Cayman Pharma, s.r.o., Neratovice 
Ing. Jakubíková Bohumila, studující, VŠCHT Praha 
Mgr. Janečková Lucie, studující, PřF UK Praha 
Bc.Kalup Aleš, studující, PřF UP Olomouc 
Mgr.Kilianová Martina, studující, PřF UP Olomouc 
Ing. Kleinová Eva, ÚACH AV ČR v.v.i., Husinec-Řež 
Mgr. Kozlík Petr, studující, PřF UK Praha 
Ing. Kozubková Zuzana, studující, UTB Zlín 
Krátký Jan, studující, VŠCHT Praha 
Ing. Krejčová Stanislava, studující, VŠCHT, Praha 
Krejčová Zuzana, studující, PřF UK Praha 
Ing.Krpelík Zdeněk, studující, VŠCHT Praha 
Mgr. Křížek Tomáš, studující, PřF UK Praha 
RNDr. Kubíček Vojtěch,  Ph.D., PřF UK Praha 
Mgr. Kukutschová Jana,  Ph.D., VŠB TU Ostrava 
Ing. Kulhavý Pavel, Faurecia IS Bohemia, s.r.o. Mladá Boleslav 
Ing.Kysleka Jan, studující, VŠCHT Praha 
Ing.Luštická Ivana, studující, VŠCHT Praha 
Mgr. Mansfeldová Věra, studující, PřF UK Praha 
Metelková Radka, studující, ÚFCH JH AV ČR v.v.i. Praha 

Evropské známky kvality 
pro chemické studijní  
programy 
 
Od let 20032005, kdy byl vyvi-

nut a s podporou Evropské komise (v akci Socrates) pro-
jekt udělování známek kvality (Chemistry EuroLabels®) 
kvalitním a skutečně chemickým studijním programům na 
univerzitách, byla udělena známka Chemistry EuroBa-
chelor® nebo Chemistry EuroMaster® již necelé stovce 
studijních programů univerzit v EU, ale i v zemích jako 
Kazachstán a Maroko. V ČR se do tohoto „systému kvali-
ty“ zapojila Česká společnost chemická a zatím dvě první 
vysoké školy, VŠCHT v Praze a Univerzita Karlova 
v Praze. VŠCHT takto „akreditoval“ svůj prestižní baka-
lářský program „Chemie“ (FCHI) pro nadané studenty. 
UK Praha pak celou řadu programů bakalářských (Bakalář 
v oboru chemie životního prostředí; Bakalář v oboru che-
mie v přírodních vědách; Bakalář v oboru chemie se zamě-
řením na vzdělávání; Bakalář v programu klinická a toxi-
kologická analýza; Bakalář v oboru biochemie) i magister-
ských (Magisterský studijní program v chemii, zahrnující 
obory: Analytická chemie, Anorganická chemie, Biofyzi-
kální chemie, Fyzikální chemie, Chemie životního prostře-
dí, Jaderná chemie, Makromolekulární chemie, Modelová-

ní chemických vlastností nanostruktur a biostruktur, Orga-
nická Chemie, Učitelství chemie pro střední školy a pro-
gram Klinická a toxikologická analýza (KATA)). 

Česká společnost chemická je zapojena do projektu 
Chemistry EuroLabels, ale i do vyhodnocování zaměstna-
telnosti absolventů chemických studijních programů 
v Evropě. Řada členů ČSCH se podílí na samotném udělo-
vání známek kvality, formulování podmínek a kritérií či je 
členy tzv. Rady expertů. V této činnosti je m.j. podporová-
na grantem MŠMT INGO (LA10014). 

Asociace ECTNA, která projekt udělování známek 
kvality (Chemistry EuroLabels®) zavedla a administruje, 
spustila v letošním roce dvě další „EuroLabels“, Chemical 
technology EuroMaster® pro magisterské studijní progra-
my v oborech chemické technologie a Chemistry Doctora-
te Eurolabel® prvou známku kvality pro doktorské studijní 
programy v chemických oborech. 

Užitečnost této známky je nejen ve vstupu příslušné 
vysoké školu do klubu „evropsky akreditovaných“ škol, 
ale i v tom, že například absolvent kursu s označením 
EuroBachelor musí mít na cizí univerzitě mající stejné 
označení tytéž podmínky pro přijetí do vyšších studijních 
programů jako jejich vlastní absolvent. 

Více informací nalezne zvídavý čtenář na URL: 
www.eurolabels.org . 

Pavel Drašar 

Evropský koutek 
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Rubrika nabyla takového rozsahu, že ji není možno 
publikovat v klasické tištěné podobě. Je k dispozici na 
webu na adrese http://konference.drasar.com . Pokud má 
některý čtenář potíže s vyhledáváním na webu, může se 

o pomoc obrátit na sekretariát ČSCH. Tato rubrika nabyla 
již tak významného rozsahu, že ji po dohodě přebírají 
i některé zahraniční chemické společnosti. 

Akce v ČR a v zahraničí                                 rubriku kompiluje Lukáš Drašar, drasarl@centrum.cz   

Antonín Šimek 18871942 
 
Narodil se v jihočeských Nových Hradech v rodině 

notáře. Dětství prožil v Kostelci nad Černými Lesy. Stře-
doškolské vzdělání získal na gymnáziích v Benešově 
a v Písku, kde též r. 1906 maturoval. 

Po maturitě studoval přírodní vědy na Filosofické 
fakultě české univerzity. Již během studia pracoval 
v mineralogickém ústavu u prof. K. Vrby a F. Slavíka 
a v chemickém ústavu u prof. B. Braunera a B. Kužmy. 
V červenci 1911 zakončil studium obhájením disertační 
práce s názvem „O síře z Kostejnika v Srbsku“.  

Vojenskou presenční službu konal ve Vídni. Po ní 
stážoval v Jeně, kde s prof. R. Marcem pracoval na tepelné 
disociaci uhličitanu hořečnatého. R. 1913 přešel do Nizo-
zemí, tam se na univerzitě v Groningen stal asistentem 
prof. F.M. Jaegera, kde se věnoval mineralogickým otáz-
kám. Při řešení různých problémů používal přednostně 
fyzikálně chemické metody. V srpnu 1914 byl mobilizo-
ván jako rakousko-uherský záložní důstojník. Do konce 
války sloužil v Praze v posádkové nemocnici 

a v Balábonyi (Sedmihradsko) jako vedoucí laboratoře 
dolů na měď. V Praze  se podílel na zřízení  fyzikálně che-
mického oddělení Výzkumného ústavu cukrovarnického.  

Po skončení války se vrátil do Groningen k prof. 
Jaegerovi, jehož se stal prvním asistentem. V Groningen 
vypracoval fyzikálně chemický podklad pro využití vzduš-
ného kyslíku k výrobě kyanidu a pokračoval ve svých 
pracech přerušených válkou. Jednalo se o studium ternár-
ního systému oxid lithný, oxid hlinitý a oxid křemičitý. 
Dále se věnoval měření elektrické vodivosti roztavených 
solí tzv. Jaegerovou metodou.  Tato měření však nedokon-
čil, protože byl v podstatě povolán do vlasti. Na nově zří-
zené brněnské univerzitě byl jmenován mimořádným pro-
fesorem a ředitelem Ústavu fyzikální a teoretické chemie, 
který měl vybudovat. Dekretem ministerstva školství 
a národní osvěty mu byla přidělena učební povinnost 
a jako hlavní úkol vybudování ústavu. Šimkovi byly vzo-
rem kvalitní anglické a holandské ústavy. Proto v roce 
1921 služebně navštívil univerzity v Londýně, Cambridgi, 
Oxfordu, Liverpoolu a nakonec v Manchesteru, kde ho 
zaujala zejména Braggova rentgenoskopie používaná při 

Střípky a klípky o světových chemicích 

Ing. Miketová Petra, Ph.D., MBA, Cayman Pharma, s.r.o., 
Neratovice 

Mgr. Mlýnský Vojtěch, studující, PřF UP Olomouc 
Bc. Mucha Marek, studující, PřF Ostravské univerzity Ostrava 
Némethová Annamarie, studující, VŠCHT Praha 
Mgr. Nezval Jakub, studující, PřF Ostravské univerzity Ostrava 
Mgr. Zdeněk Novák, studující, FaF Uk Hradec Králové 
Bc. Nykodýmová Olga, studující, Univerzita Pardubice 
Bc. Papež Marek, , studující, VŠCHT Praha 
Ing. Pauk Karel, Ing., studující, Univerzita Pardubice 
Ing. Pejchal Vladimír, Ph.D., Univerzita Pardubice 
Piskořová Klára, studující, PřF UP Olomouc 
Ing. Rajchl Aleš,  Ph.D., VŠCHT Praha 
Mgr. Rak Dmytro,  studující, PřF UP Olomouc 
Ramešová Šárka, studující, ÚFCH JH AV ČR v.v.i., Praha 
Ing. Rozumová Lucia,  studující, VŠB TU Ostrava 
Bc. Rumlová Tereza, studující, PřF UK Praha 
Mgr. Růžička Martin, studující, ÚOCHB AV ČR v.v.i. Praha 
Mgr. Rybková Zuzana,  Ph.D., Ostravská univerzita, Ostrava 
Řezníčková Alena, studující, VŠCHT Praha 
Mgr. Řimnáčová Lucie, studující, PřF UK Praha 
Ing. Samlíková Magda, studující, VŠB TU Ostrava 
Mgr. Sedlák Michal, Cayman Pharama s.r.o. Neratovioce  

Ing. Seilerová Lanka, studující, VŠCHT Praha 
Ing. Semlíková Magda, studující, VŠB TU Ostrava 
Ing. Slováková Kristína, studující, PřF UP Olomouc 
Ing. Strejcová Daniela, studující, VŠCHT Praha 
Mgr. Suchomel Petr, studující, PřF UP Olomouc 
Bc. Svobodník Tomáš, studující, PřF UP Olomouc 
Ing. Svora Petr, ÚACH AV ČR v.v.i., Husinec-Řež 
Šafránková Veronika, studující, ČZU Praha 
Ing. Šestáková Ivana, Cayman Pharma, s.r.o., Neratovice 
Mgr. Šimek Miroslav, VŠCHT Praha 
Mgr. Anton Škríba, studující, PřF UK Praha 
Štekrová Martina, studující, VŠCHT Praha 
Ing.Trostová Simona, studující, VŠCHT Praha 
Bc. Tůma Jiří, studující, VŠCHT Praha 
Bc. Válek Petr, Butadien Kralupy a.s., Kralupy nad Vltavou 
Ing. Velík Jan, Cayman Pharma, s.r.o., Neratovice 
Vlachová Karolína, studující, PřF UK Praha 
Ing. Zapivovarski Votipka Zorica, studující, VŠCHT Praha 
Bc. Zavázalová Jaroslava, studující, PřF UK Praha 
Ing. Zdeňková Radka, studující, VŠCHT Praha 
Ing. Zdrálková Jana, studující, VŠB TU Ostrava 
Mgr. Zelenka Tomáš, Ostravská univerzita, Ostrava 
Ing. Znamenáček Jiří, VŠCHT Praha  
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studiu krystalické struktury látek. Vybudování ústavu stálo 
Šimka mnoho sil. Jistou odměnou mu byla řádná profesura 
fyzikální chemie, kterou získal koncem roku 1926. 
V akademickém roce 1929/30 byl děkanem Přírodovědec-
ké fakulty Masarykovy univerzity. 

Šimek byl nejen výborným pedagogem, ale též vyni-
kajícím badatelem. Byl specialistou na prvek tellur a jeho 
sloučeniny. R. 1925 studoval společně se svou pozdější 
ženou (žačkou J. Heyrovského) samovolnou krystalizaci 
oxidu telluričitého. Při tom objevil nový elektrokinetický 
jev, kterým byl samovolný pohyb oxidu a jeho směsi 
s rozmanitými elektrolyty na stejnosměrným proudem 
vyhřívané platině. Ještě předtím (r. 1921) publikoval se 
spolupracovníky B. Stehlíkem, J. Šmídou a L. Balákem 
práce týkající se bodu tání telluru a jeho oxidu a rozpouš-
tění oxidu uhličitého v roztaveném telluru. Šimek se dále 
věnoval rozkladnému napětí a krystalické struktuře oxidu 
telluričitého. Rentgenová analýza krystalové struktury byla 
další Šimkovou tematikou. Usiloval o její využití  při ana-
lýze krystalických struktur se zvláštním zřetelem 
k valenční otázce a ke stereochemii látek v pevném stavu. 
Přitom si stanovil obtížný úkol: určit rozložení valencí 
křemíku v tetrametylsilanu. Tuto práci nedokončil, později 
na ni navázal jeho spolupracovník Stehlík. Účastnil se též 
s J. Heyrovským a V. Dolejškem na dokazování existence 
nového prvku dvimanganu, jehož objev ohlásili v roce 
1925 Heyrovský s Dolejškem (bohužel se mýlili). 
V meziválečné době Šimek spolupracoval kromě Heyrov-
ského též s prof. E. Votočkem. Např. pro Collection of 
Czechoslovak Chemical Communications překládal texty 
do angličtiny  a redigoval je. Z té doby se zachovalo velké 
množství Šimkových dopisů adresovaných Heyrovskému. 
V letech 193439 byl rovněž redaktorem spisů vydáva-
ných Přírodovědeckou fakultou MU. V učebnici A.S. Rus-
sela, kterou přeložil pod názvem „Úvod do chemie radio-
aktivních látek“ přepracoval značně neustálené názvosloví. 

Po násilném uzavření českých vysokých škol byl dán 
rozhodnutím protektorátního ministerstva školství a národ-
ní osvěty  jako mnoho vysokoškolských pedagogů na do-
volenou s čekatelným. Využil ji k sepisování učebnice 
fyzikální chemie, ale nestihl ji dopsat.  Jako přesvědčený 

vlastenec a důstojník čs. armády se zapojil do odboje 
a působil v brněnské ilegální skupině tamních intelektuálů 
v politické sekci Obrany národa. Překládal do holandštiny 
zprávy o situaci v českém průmyslu, které byly určeny 
čs. vládě v Londýně a které byly odesílány z brněnské 
Zbrojovky. Kromě toho odboj podporoval i finančně. Br-
něnské gestapo při podzimní razii na členy Obrany národa 
zatklo v prosinci 1941 též Šimka. Zatčení byli krutě vyslý-
cháni a vězněni v brněnské věznici a v Kounicových kole-
jích. V lednu 1942 byli postaveni před stanný soud, který 
Šimka odsoudil k trestu smrti zastřelením. Z Brna byl Ši-
mek s dalšimi odsouzenými vězni odvezen do koncentrač-
ního tábora Mathausen, kde byly  velmi kruté podmínky 
pro vězně. Na přímý rozkaz z Berlína byl tam Šimek spolu 
s dalšími 72 členy moravského odboje popraven dne  
7.května 1942 ve věku 55 let. Na nádvoří Přírodovědecké 
fakulty byla na podzim 1947 odhalena pamětní deska 
umučeným pedagogům, na které je uvedeno i Šimkovo 
jméno. 

Šimek byl dopisujícím členem Královské české spo-
lečnosti nauk, řádným členem Moravské přírodovědecké 
společnosti a Masarykovy akademie práce, Národní rady 
badatelské a dalších institucí včetně zahraničních.  

Šimkovi přátelé na něj vzpomínali jako na vzácného 
člověka. Jeho životní vyrovnanost byla opřena o hlubokou 
náboženskou víru. Se svou rodinou (manželkou, dcerou 
a dvěma syny, z nichž jeden byl duchovním ) náležel 
k Českobratrské církvi evangelické. V letech 19361939 
byl předsedou brněnské pobočky YMCA. Podle svědectví 
kolegů byl Šimek laskavý a nesmírně shovívavý. Měl hlu-
boké sociální cítění. Největší Šimkovou zálibou byla ko-
morní hudba, kterou též amatérsky provozoval  vystupo-
val i na veřejných koncertech jako violoncellista 
v kvartetu. K hudbě vedl i své děti, dcera vystudovala kon-
servatoř a jako violloncelistka působila v Německu. Toho 
se však Šimek nedožil, ani toho, že  mladší syn  chemik 
šel ve šlépějích otce. Šimkův život je příkladem toho, že 
i seriozní vědec a pedagog může být vlastencem odhodla-
ným položit svůj život na oltář vlasti.          

                     Jiří Jindra 

Aprílový klub 

Vážená redakce, 
Zasílám do rubriky Chemšmejd další perličku. Je 

tradičně z dílny hlídacích psů demokracie a tentokrát 
i světového míru: 

 
„Írán v Isfahánu, který se nachází asi 400 kilometrů 

jižně od Teheránu, provozuje zařízení na přeměnu uranu, 
které plní důležitou funkci v tamním jaderném programu. 
Pracovat začalo v roce 2004 a z uranové rudy se v něm 
vyrábí fluor, který se přidává do centrifug na obohacování 
uranu.“ 

http://zpravy.ihned.cz/svet-blizky-vychod/c1-53860270-
mohutny-vybuch-pobliz-jaderneho-reaktoru-otrasl-iranem-
tvrdi-izraelska-media 

 
Komentář netřeba, snad jen, že dle popisu technologie 

musí jít skutečně o dílo ďáblovo.  
Jan Proška 
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* Vyšlo v časopise Československá fyziologie 60/2011 č. 1 na str. 1. Přetištěno v Chemických listech s laskavým svolením 
Vydavatelství TIGIS, Praha 2011.  

Zprávy 

Podzemní laboratoř Josef 
 
V prosinci 2011  skončil dvouletý Rozvojový centra-

lizovaný projekt „Meziuniverzitní spolupráce na rozvoji 
podzemní laboratoře Josef v oblasti ukládání nebezpeč-
ných látek a plynů“, na kterém se podílelo několik vyso-
kých škol: České vysoké učení technické v Praze, Vysoká 
škola chemicko-technologická v Praze, Masarykova uni-
verzita v Brně a Technická univerzita v Liberci. Cílem 
projektu, který finančně podpořilo Ministerstvo školství, 
mládeže a sportu ČR,  bylo v Podzemním výukovém stře-
disku UEF (Underground Educational Facility) Josef Sta-
vební fakulty ČVUT (http://www.uef-josef.eu) vybudovat 
a přístrojově vybavit specializovanou výukovou laboratoř, 
dovolující praktickou in situ výuku. Pracoviště se nachází 
v bezprostřední blízkosti Slapské přehrady poblíž obce 
Čelina na Příbramsku. Vlastní laboratoř leží asi 2 km od 
vstupu do podzemí a zhruba 140 m pod povrchem. Má 
10 pracovních míst, vybavených přípojkami elektrického 
proudu i počítačové sítě (http://uef-josef.uef-josef.eu/misc/
webcam/). V laboratoři bylo připraveno několik 5 m vrtů, 
dovolujících shromažďovat a analyzovat podzemní vodu, 
příp. provádět složitější experimenty. Pro měření je však 
samozřejmě k dispozici celá trasa, kterou se do laboratoře 
přichází. Ústav analytické chemie, který v tomto projektu 
zastupoval VŠCHT v Praze, vybavil tuto laboratoř několi-
ka přístroji: gama spektrometrem ORTEC, monitorem 
radonu AlphaGUARD PQ 200, Ramanovým spektrome-
trem FirstDefender Ahura a přístroji pro měření pH, vodi-

vosti a obsahu kyslíku ve vodě. Všechny tyto přístroje jsou 
přenosné a dovolují in situ měření, stejně tak jako využití 
v „nadzemní“ laboratoři. V souvislosti s realizovaným 
projektem byla aktualizována celá řada přednášek i labora-
torních cvičení) a tak si k dnešnímu dni možnost praktické 
přípravy v reálných podmínkách (http://www.vscht.cz/anl/
josef/LACH2/Photo/index.html) vyzkoušelo téměř 200 
studentů bakalářského, magisterského i doktorského studia 
všech fakult VŠCHT.  

Na tomto místě je třeba velmi ocenit odvahu a úsilí 
pracovníků Centra experimentální techniky Stavební fa-
kulty ČVUT, zejména jeho vedoucího, prof. Ing. Jaroslava 
Pacovského, CSc., kteří se do realizace myšlenky, dát 
opuštěné důlní dílo Josef k dispozici pro výuku a výzkum, 
vůbec pustili.  Vzniklo tak vysokoškolské pracoviště, které 
je unikátní  nejen v rámci České republiky, ale i v Evropě. 
A je třeba poděkovat zesnulé doc. Ing. Věře Křížové, 
DrSc., která se na přípravě a zahájení projektu za VŠCHT 
podílela. 

Doběhem projektu využití Podzemní laboratoře ne-
končí. Účastníci projektu se zavázali využívat tuto labora-
toř nejméně po dobu dalších tří let a je jisté, že u těchto tří 
let nezůstane. Domníváme se, že je to pro studenty velmi 
dobrá zkušenost, a proto nezbývá než další činnosti me-
ziuniverzitní laboratoře popřát  

„Zdař Bůh!“. 
Karel Volka 

Ústav analytické chemie, FCHI, VŠCHT v Praze 
Karel.Volka@vscht.cz 

Diskuse 

Vážení čtenáři a spanilomyslné čtenářky*, 
 
Toto archaizující oslovení jsem použil na počest Sva-

topluka Čecha, který v jednom ze svých výborných fejeto-
nů z konce předminulého století popisuje utrpení autora 
hledajícího těsně před uzávěrkou námět. Zároveň mi to 
připomenulo jeho jiné články zabývající se správnou češti-
nou. Ostatně nebyl z pravidelných přispěvatelů novin sám. 
Jazyka si tehdy vážili mnozí. Jedním z cílů bylo potlačit 
užívání germanismů a také kultivovat mluvenou řeč. Ti 
z nás, kteří zkoušejí studenty, se pravidelně setkávají 
s nadměrným používáním slova jakoby (či jako by). 
Mnohdy to vyjadřuje nejistotu mluvčího. Snaží se získat 
určité alibi, že to vlastně tak docela netvrdil. Zlobívá mne 

to a pro sebe těmto studentům říkám „jakobíni“. Vím, že je 
to nespravedlivé, protože Jakobíni se o nutnosti poprav 
domnělých i skutečných nepřátel revoluce vyjadřovali 
velmi jednoznačně.  

První co jsem udělal, bylo, že jsem se podíval, jak se 
to správně píše. Nejvíce se mi líbila vysvětlení na webu 
Interval.cz – článek „Hříchy šíleného korektora“, kde autor 
vysvětluje způsob psaní jakoby a jako by podle jemných 
významových rozličností. Zde si dovolím citovat: „Přesto 
se způsob jejich psaní řídí poměrně detailními pravidly. To 
základní spočívá v tom, že jako by významově odpovídá 
výrazu jako kdyby a používá se v rámci kondicionálu 
(podmiňovacího způsobu). Naproti tomu jakoby vyjadřuje 
podobnost ve spojení se slovesy v oznamovacím způso-
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Osobní zprávy 

Vzpomínka na doc. Volkeho 
 
Teď, když nás pan docent Jiří 
Volke předešel na věčnost, je 
vhodná chvíle si uvědomit, čím 
vším pro nás byl, čím nás obohatil, 
za co mu můžeme být vděčni a čím 
můžeme navázat na jeho dílo. To 
platí pro jeho nejbližší v rodině 
i pro nás, jeho žáky, kolegy a spo-
lupracovníky. 

Nejdříve si připomeňme, že po druhé světové válce 
vystudoval napřed farmacii na Universitě Karlově, aby se 
později jakožto žák profesora Heyrovského zabýval pola-
rografií.  

Patří do první generace vědeckých pracovníků Ústavu 
fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR a významně při-
spěl k oboru organické elektrochemie a farmaceutické 
analytiky, což je vidět např. na tom, že žádná světová mo-
nografie v tomto oboru se neobejde bez řady citací jeho asi 
dvou set publikovaných prací.  

Vychoval řadu svých žáků, působil na Farmaceutické 
fakultě v Hradci Králové, později hostoval na universitě ve 
Frankfurtu nad Mohanem. V našem ústavu pracoval po 
celý život, z toho téměř třicet let jako vedoucí skupiny 
organické elektrochemie a až do nedávna navštěvoval pra-
videlně svoji laboratoř. 

Prakticky po celý svůj vědecký život byl též redakto-
rem Chemických listů a o existenci a rozvoj tohoto časopi-
su má veliké zásluhy. Za svůj přínos chemii byl oceněn 
mimo jiné též Heyrovského medailí a byl jmenován čest-
ným členem České společnosti chemické.  

Bylo by toho ještě mnoho, co by se mohlo a mělo 
zmínit, aby se vykreslila ve všech odstínech vskutku rene-
sanční osobnost pana docenta Volkeho, jeho ohromný 
rozhled po historii a literatuře i jeho jemný smysl pro hu-
mor. Z odstupu času však stále více oceňuji jeho osobní 
postoje, jeho věrnost úkolu, který bylo třeba splnit  a to 
jak v chemii, tak i v osobním životě. 

Když se zamyslím, jak pan docent Volke ovlivnil můj 
život (a jsem přesvědčen, že i život mnoha dalších), napa-

dlo mě již před časem takovéto přirovnání: 
Když člověk prochází krajinou, nejlépe se orientuje 

pomocí výrazných bodů, jako např. košatý strom, hrad, 
rozhledna, charakteristická skála, vrchol hory, zvonice či 
věž. A pan docent Volke byl pro mnohé z nás právě tím 
mohutným stromem, košatým svými širokými vědomost-
mi, pevným hradem, který nás často chránil před nebezpe-
čím, rozhlednou, díky které jsme schopni určitého nadhle-
du, charakteristickou skálou, kterou máme před očima jako 
maják, majestátným vrcholem, jehož úrovně toužíme do-
sáhnout, zvonicí, která nás upozorňovala na to, co se kde 
ve vědě děje, i věží ukazující vzhůru, která nás učí věrnos-
ti, skromnosti a pokoře. 

Jak známo, takovéto významné body v krajině přetr-
vávají věky a slouží mnoha generacím.  

Pan docent Volke takovýmto významným bodem pro 
nás zůstává i nadále. 

Jiří Ludvík 
 
 

V(i)P  70 
 
Václava Pačese – sedmdesátníka 
ctím. Sluší se, abych řekl proč. Je 
dobře, že to mohu udělat písemně. 
Muž totiž může snadno říkat ženě, 
naplno či šeptem, proč ji ctí a obdi-
vuje. Dovedu si představit, jak 
bych ho uvedl do rozpaků, kdy-
bych mu to říkal nahlas. 
Narodil se osm let před koncem 

prvé poloviny 20. století. Tato okolnost, rodinná anamnéza 
a jeho bystré pozorování světa, to vše patrně způsobilo, že 
žije v souladu se způsoby, které tenkrát byly v dobré spo-
lečnosti běžné. 

Je naprosto spolehlivý, co slíbí, to vykoná. 
Je vzdělaný nejen ve vlastním oboru, ale je znalý 

v široké oblasti od hudby, přes literaturu až k partiím filo-
sofie. 

Je náramně pracovitý, avšak, potřebujete-li od něho 
cosi, nikdy nepůsobí udýchaným dojmem. 

bu“. Autor D. Behún také uvádí dva výstižné příklady pou-
žití v psaném textu: Vypadalo to, jako by se vznášela. 
(jako kdyby) a Při chůzi se jakoby vznášela. (tady by nám 
"jako kdyby" moc nešlo). 

Ze slůvka se však v běžné řeči stal slovní parazit – 
naskakuje automaticky a často se šíří i na posluchače. Vy-
kytuje se v rozhlase i televizi. Občas se přistihnu i sám. 
Napadá mne jediné – po jakobínsku vymýtit. Asi tak, jak 
moje třídní na gymnáziu profesorka M. Kubýová pronásle-
dovala přivlastňování. Pokud student použil například 

výrazu „… uhlovodíky máme alifatické a aromatické …“, 
okamžitě slyšel: „A to máme jen my?“.   

Oba příklady z citovaného článku jsou však hezké 
a ukazují výrazové možnosti češtiny. Neměl by být výraz 
naopak chráněn? To vyvolalo další asociaci – ochrana 
zvířat. Najednou jsem si ale začal představovat, co udělá 
zarputilý ochránce vší fauny, pokud jej napadne živočišný 
parazit – roup dětský. 

 
Jan Mareš 
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Je dochvilný. 
Je vynikající přednášející a jeho angličtina je stejně 

vyvedená jako jeho čeština. 
Patří k nejúspěšnějším popularizátorům vědy v ČR. 
Je moc zdatný stylista. 
Nejen, že byl horlivý skaut, ale v dospělosti se oběta-

vě staral o dorost; po mnoho let se to dělo pod záštitou 
sportovního klubu, skauting nesměl fungovat legálně. 

Je vynikající organizátor; týká se to nejen výzkumu. 
Je velmi otevřený, zdatný v debatě odborné i politické. 
Je džentlmen a je nepředstavitelné, že by se při výko-

nu veřejné funkce jakkoli podivně obohatil. Přesto je dob-
ře, že odolal volání všelikých sirén a zůstal v lůně vědy 
a nenastoupil politickou dráhu. Tak to jsou ty moje důvody. 

Zdejší odborná a dílem i neodborná veřejnost ví, že 
Václav Pačes je úspěšný badatel respektovaný doma i ve 
světě. O výrazných výsledcích jeho výzkumu se lze dočíst 
v literatuře, a tak zde tuto část zmíním pouze ve zkratce.  

Avšak bylo by nesprávné domnívat se, že jeho pouť 
k vědě byla vždy hladká a plná radosti. Nositelé nenávisti 
a mstivosti zabránili jeho přijetí na lékařskou fakultu 
a postarali se o to, že se musel stát lisařem a svářečem 
v Tatrovce. Jeho usměvavá a optimistická duše zákruty na 
cestě k vysokoškolskému studiu zvládla. Musel se však 
rozloučit s přáním studovat medicínu, a tak se ocitnul na 
chemii. Nemohu tajit, že jsem docela rád, že se 
k biologickým vědám dopracoval přes chemii a ne přes 
lékařství. Nutno bez průtahů říci, že jeho cesta, cesta bada-
tele, byla po desetiletí zdárná a velice úspěšná. Měl štěstí 
na učitele jak doma, tak při studijních pobytech ve světě; 
enzymy, rostlinné hormony a nukleové kyseliny jej prová-
zely od samého začátku v Šormově ústavu. Pro straníky na 
Přírodovědecké fakultě nebyl totiž politicky přijatelný. 
Avšak v Šormově ústavu nalezl v osobě Dr. J. Doskočila 
náramně dobrého učitele. Jeho publikace z té doby měly 
blahý vliv na další kariéru. Byl mezi prvými, kteří přešli 
v r. 1976 do nově založeného Ústavu molekulární genetiky 
a vlivem Dr. J. Římana se vrhl na sekvenování DNA. Dob-
ře potřebnou techniku zvládl v Bristolu. Nedlouho poté 
Pačes se svým týmem zahájil studium dědičné informace 
bakteriálního viru PZA; po třech letech bylo dílo zdárně 
uzavřeno. Práce v této oblasti dospěla posléze k analýze 
lidského genomu. Do těchto aktivit byli zapojeni i oba 
synové manželů Pačesových, Jan i Ondřej. Tyto studie 
spějí k realizaci velkého snu, k možnosti předepisovat 
pacientům léky podle jejich genetického vybavení. Na 
práci tohoto týmu mně imponuje, že jde jak o vysloveně 
badatelské dílo, tak i o sledování praktických cílů, jako je 
čištění půd kontaminovaných aromatickými škodlivinami. 

Václav Pačes si byl vědom toho, že je takřka mravní 
povinností badatele, v jisté fázi života, smířit se s určitou 
redukcí milovaného zkoumání a začít sloužit vědecké komu-
nitě. Sem patří jeho profesura biochemie na VŠCHT, jeho 
hostující přednášky ve světě, jakož i rozsáhlá letitá editorská 
činnost. Jako ředitel Ústavu molekulární genetiky AV při-
spěl k jeho rozmachu; mimo jiné horlivě připravoval podkla-
dy pro projekt novostavby ústavu. Tři roky byl místopředse-
dou a čtyři roky předsedou Akademie věd; po léta přispíval 

k rozmachu spolupráce s vysokými školami. Předsedal 
z pověření ministerského předsedy komisi o stavu a vyhlíd-
kách energetiky v ČR. Patřil mezi zakládající členy Učené 
společnosti ČR a nyní je jejím předsedou. Hodně času i ener-
gie spotřeboval s přípravnými pracemi projektu BIOCEV. 

Ač výčet není úplný, je věru rozsáhlý. K tomu, že to 
vše zvládá, přispívá významně jeho žena Magda, profesí 
geolog. Je dobře známo, že bez harmonického zázemí se 
dílo takového rozsahu těžko zvládá. Ovšem i do největší 
idyly se tu a tam vkrádá stín. Václav bývá obviňován 
z puntičkářství. Shodou okolností tato pověst oslabuje 
i moji pozici doma. A přitom vysvětlení je prosté: profesi-
onální badatel prostě musí být puntičkář! Dobře hraje golf. 
Nikdo jej nesmí podezírat ze snahy vetřít se do lepší spo-
lečnosti, k níž badatel nepatří. Golf má rád totiž už padesát 
let. Ještě jeden koníček Václava Pačese stojí za zmínku. 
S chutí pěstuje a zpracovává vonné byliny nejen jako pří-
sadu do jídel. Dokáže z nich také vyrábět všeliké užiteč-
nosti. 

Oslavenče, milý Václave, nechť Ti tělo i duše slouží 
mnohá léta! 

Rudolf Zahradník 
 
 

Odešel profesor  
Jan Pokorný 
 
Dne 12. října 2011 se uzavřel život 
prof. Ing. Jana Pokorného, 
DrSc.,vynikajícího představitele 
Fakulty potravinářské 
a biochemické technologie VŠCHT 
Praha. Potravinářská věda v něm 
přišla o jednoho ze svých zaklada-
telů a nepřehlédnutelnou osobnost. 
Je to velká ztráta pro nás všechny, 

kdo jsme ho dobře znali, spolupracovali s ním a byli jeho 
přáteli. 

Prof. Pokorný se narodil 30.6.1928 ve Strměchách, 
okres Pelhřimov. Absolvoval Vysokou školu technickou 
v Brně v r. 1951. Po studiích pracoval do r. 1952 ve Vý-
zkumném ústavu tukového průmyslu v Ústí nad Labem, 
kdy odešel na VŠCHT, které zůstal věrný prakticky až do 
konce svého života. Nejprve byl vědeckým aspirantem, 
pak odborným asistentem, docentem a profesorem. Kandi-
dátskou disertační práci obhájil roku 1956, habilitoval se 
roku 1964 a vědeckou hodnost doktora technických věd 
získal v r. 1974. Profesorem pro obor chemie potravin na 
Katedře (nyní Ústavu) chemie a analýzy potravin byl jme-
nován v r. 1986. V letech 19901994 byl děkanem FPBT. 

Pedagogická i vědecká práce prof. Pokorného byla 
neuvěřitelně bohatá, na jednoho člověka až neuvěřitelná. 
Během svého pedagogického působení vychoval  celou 
plejádu potravinářských expertů, z toho nemálo bylo za-
hraničních studentů, kteří jej pro jeho věhlas vyhledávali. 
Základem jeho pedagogické práce byla analýza potravin 
a chemie lipidů. Jako nový předmět zavedl Senzorickou ana-
lýzu a s prof. Janíčkem Základy výživy. Nemalý podíl měl 
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i na založení nového studijního zaměření Výživa 
a stravování. 

Významná byla jeho publikační činnost. Byl autorem 
3 samostatných monografií a 4 skript, kromě toho se podí-
lel na dalších 25 monografiích jako spoluautor. Jeho jméno 
se objevovalo na více než 500 vědeckých a odborných 
publikacích a na svém kontě shromáždil kolem 400 vy-
stoupení na konferencích a symposiích, z toho 120 vystou-
pení bylo v zahraničí. Jeho vědecká práce byla oceněna 
Votočkovou medailí, nejvyšším vyznamenáním VŠCHT 
Praha v roce 1992 a Ballingovou medailí, nejvyšším vy-
znamenáním FPBT VŠCHT v roce 1998. Odborná skupina 
pro tuky, detergenty a kosmetickou chemii mu udělila 
v roce 1997 Pamětní medaili Vítězslava Veselého. Jako 
jedinému Čechovi mu bylo v roce 2006  uděleno prestižní 
mezinárodní ocenění Wilhelm Normann Medal za jeho 
významné přispění k rozvoji vědy v oblasti chemie a tech-
nologie tuků. 

Jeho vědecká práce byla zaměřena především na vý-
zkum lipidů, olejů a tuků a to především na jejich oxidaci 
a na jejich další změny při tepelném namáhání. Na to úzce 
navazoval výzkum v oblasti ochrany lipidů před oxidací, 
zaměřený v posledních letech na aplikaci antioxidantů 
přírodního původu. 

Nelze přehlédnout jeho působení ve vědeckých a od-
borných společnostech. Významný otisk své osobnosti 
zanechal ve Společnosti pro výživu, kterou v letech 1994 
až 2007 vedl jako předseda a aktivně se zúčastňoval  mno-
hých konferencí a seminářů. Lze ho zařadit i mezi  pilné 
přispěvatele odborného časopisu Výživa a potraviny. Byl 
zvolen prvním předsedou Odboru výživy obyvatelstva 
a jakosti potravin České akademie zemědělských věd. Byl 
členem i řady mezinárodních vědeckých společností  
AOAC, ISF, EuroFedLipid aj. V roce 2005 se, i díky jeho 
věhlasu, uskutečnil v Praze světový kongres ISF, kde byl 
předsedou vědeckého výboru. V těchto jeho aktivitách mu 
pomáhala jeho znalost několika světových jazyků. 

Pro toho, kdo prof. Pokorného neznal, by se mohlo 
zdát, z výčtu jeho aktivit, že to byl suchý akademik. Nic 
by nebylo tak vzdáleno pravdě. Stačí si přečíst oslavný 
článek k jeho 80. narozeninám (Bulletin Chemických listů, 
číslo 7 z roku 2008), který na svůj popud sám sepsal for-
mou vtipného rozhovoru. Pamětníci si jistě vzpomenou, 
jak se na potravinářském symposiu dlouhodobý netanečník 
náhle blýsknul jako taneční mistr klasických i jihoameric-
kých tanců a na udivené dotazy odpověděl, se svým nena-
podobitelným úsměvem, že ho okolnosti donutily dělat 
několikrát „garde“ v tanečních hodinách svých potomků. 

V prof. Pokorném odešel velký vědec a pedagog, 
který po sobě zanechal neuvěřitelně velký kus vědecké, 
pedagogické práce i organizační práce a který přispěl 
k dobrému jménu nejen Ústavu chemie a analýzy potravin, 
ale i celé VŠCHT doma i v zahraničí. Bylo s ním dobře 
a bude nám chybět. 

Pavel Rauch. 
 

Vzpomínka na Ing. Václava Koláře, DrSc. 
*20.7.1919,  †15.6.2011 

 
Ing. Václav Kolář, DrSc. zemřel v červnu 2011 ve 

věku nedožitých devadesáti dvou let. Na Ústavu chemic-
kých procesů AV ČR, v.v.i. pracoval od roku 1960 do 
konce roku l988.  Po většinu času byl vedoucím výzkumné 
skupiny destilace a absorpce, a v šedesátých letech také 
vedoucím oddělení separačních procesů. Vychoval deset 
vědeckých aspirantů a významně přispěl k mezinárodnímu 
renomé ústavu v oboru chemického inženýrství.  

Václav Kolář se narodil na Šumavě v Kadešicích 
u Sušice jako nejmladší ze čtyř dětí na malém vesnickém 
hospodářství. Po základní škole v rodné vsi, dojížděl na 
gymnázium do Sušice a poté studoval na strojní fakultě 
ČVUT v Praze. Po protestních demonstracích během po-
hřbu studenta Opletala a uzavření českých vysokých škol 
(17. listopad 1939) byl internován na 26 měsíců 
v koncentračním táboře Sachsenhausen. Po skončení války 
dokončil strojní fakultu ČVUT v Praze a nastoupil do Spo-
lany Neratovice, kde pracoval jako vedoucí konstruktér 
chemických zařízení. V roce 1956 nastoupil na Vysokou 
školu chemicko-technologickou v Praze a po krátkém pů-
sobení na katedře strojnictví přešel na katedru chemického 
inženýrství. Zde v letech 1957–1958 publikoval první vě-
decké práce z oblasti míchání. Na katedře také vybudoval 
studentské laboratoře pro jednotkové operace chemického 
inženýrství. Když byl v roce 1960 založen Ústav teoretic-
kých základů chemické techniky ČSAV (nyní Ústav che-
mických procesů AV ČR, v.v.i.), vytvořila skupina George 
Standarta, Václava Koláře, Josefa Landaua a Jaroslava 
Procházky „Oddělení teorie pochodů v chemické výrobě“, 
nyní „Oddělení separačních procesů“. Oddělení se v roce 
1964 přestěhovalo z tak zvané „Košinky“ v Libni do nové-
ho areálu ústavu v Suchdole. Působení Dr. Koláře a jeho 
spolupracovníků na Košince a přechod oddělení na Such-
dol je podrobně popsán v Almanachu ÚChP z let 2000 
a 2010, vydaných při příležitosti 40 a 50 let výročí založe-
ní ústavu.  

Poprvé jsem se s Dr. Kolářem setkal v roce 1960, kdy 
mi, jako končícímu studentu nově zřízené specializace 
chemického inženýrství, zadal téma diplomové práce 
„Fluidizace v konusu“. Práci jsem vykonával ještě na ško-
le, ale již v následujícím roce jsem nastoupil na Košinku 
jako jeho první vědecký aspirant. Měl jsem tedy možnost 
účastnit se nebo sledovat většinu výzkumných aktivit Dr. 
Koláře. Ty byly velmi široké a většinou se týkaly turbu-
lentního přestupu hmoty a tepla (někdy doprovázeného 
chemickými reakcemi) v nejrůznějších hydrodynamických 
uspořádáních. Všechny práce byly založeny na popisu 
nějakého fyzikálního jevu či principu a vždy byly ověřová-
ny experimenty nebo zpracováním dat z literatury. Jako 
příklad uvádím model mezifázového turbulentního přeno-
su tepla nebo hmoty na rozhraní, který předpokládal ustá-
lenou difuzi stacionárním filmem tekutiny v blízkosti roz-
hraní, dále Higbieho neustálenou difusi v přechodové vrst-
vě a homogenní izotropní turbulenci podle Kolmogorova 
v jádře tekutiny. Práce Dr. Koláře byly vždy originální 
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a využitelné i v aplikační sféře. Celkem 82 publikací zahr-
nuje procesy rozpouštění tuhé fáze při míchání, pevné 
nebo fluidní lože materiálů, usazování zrnitých materiálů, 
turbulentní přestup tepla v hladkých a drsných trubkách, 
řadu různých jevů při dvoufázovém protiproudém toku 
plynu a kapaliny v náplňových kolonách a na přepadových 
a bezpřepadových patrech, až po kondenzaci binární směsi 
par. Za připomenutí stojí i zakoupení anglické měřicí 
ústředny Dynamco a měřicích čidel, což představovalo 
značný pokrok v metodice měření. Samostatnou kapitolu 
představuje také vývoj a patentování rovinných vestaveb 
z plachetek ze sklotextilu a později z plechové sítoviny 
(tahokovu). Zejména tahokov se ukázal jako účinná struk-
tura, která vyvolávala plné promíchání povrchu kapalného 
filmu  s jeho objemem na vertikální vzdálenosti poloviny 
oka plechové sítoviny. Proto měl součinitel přestupu hmo-
ty na straně kapaliny tak vysokou hodnotu. Výroba rovin-
ných vestaveb z tahokovu se však bohužel do praxe neza-
vedla vzhledem k problematickým mechanickým vlastnos-
tem tahokovu při jeho zpracování.   

Dr. Kolář měl nejen vynikající profesní pověst, ale 
i mimořádné povahové a charakterové vlastnosti. Byl 
skromný, nikomu neublížil a lidé na ústavu i mimo něj si 
ho vážili. Jako šéf byl zodpovědný a náročný, ale současně 
spravedlivý a nekonečně trpělivý. Do současné doby si 
pamatuji na jeho slova „Zdeňku, s vámi se těžko spolupra-
cuje“, když jsem neústupně trval na nějakém nákupu do-
datků k měřící ústředně.  Stejně jako byl skromný 
v civilním životě, byl skromný i v požadavcích na ústavní 
zdroje. Všichni jeho spolupracovníci si jistě pamatují na 
jeho řečnickou otázku „Můžeme si to dovolit?“, když se 
uvažovalo o větších vydáních za výzkumné aparatury. 
Jako jeho aspiranti jsme měli obrovskou výhodu v tom, že 
nás naučil vymýšlet, konstruovat a vyrobit výzkumné apa-
ratury i vlastníma rukama. Většinou se vyráběly 
z průmyslového skla a tak stejně jako dříve ve Spolaně 
Neratovice trubky musely „mít pravé úhly“ a být nejen 
účelné, ale i krásné. Dr. Kolář nepřenášel své administra-
tivní povinnosti na podřízené a chránil aspiranty a post-
doktorandy „aby měli čas na práci“. Sám vždy dával před-
nost vědecké práci a neztrácel čas neproduktivními čin-
nostmi. Například ukončil svou spolupráci při organizová-
ní konferencí CHISA, jakmile zjistil, že přednost má počet 
účastníků před odbornou úrovní sekcí. Sám nevyhledával 
účast na zahraničních konferencích nebo spolupráce se 
zahraničními pracovišti. A možná i díky tomu prováděla 
jeho výzkumná skupina originální výzkum a ne „sledovací 
výzkum“, uvažovaný v té době na prezidiu Akademie věd 
jako model pro ČSSR.   

Mohl bych ve vzpomínkách pokračovat a i další spo-
lupracovníci Dr. Koláře by mohli připojit i některé humor-
né příběhy, ale stejně by skončili tím, že Dr. Kolář byl 
spíše zdrženlivý a nechtěl být středem pozornosti. Postup-
ně bychom se blížili odpovědi na jednoduchou otázku: 
„Proč byl takový charakter, jaký byl?“ kdy se ptáme, zda 
za to mohli jeho rodiče, Šumava, středoškolská nebo vyso-
koškolská studia, pobyt v německém koncentráku či ještě 
něco dalšího? Jedno z pravděpodobných vysvětlení je pro 

nás těžko představitelný fakt, totiž že mladý Kolář se do 
školy učil při petrolejce v jednom rohu místnosti, zatímco 
v jiném rohu si povídali dospělí. Kromě toho, v pozdějším 
věku si na svá studia přivydělával kondicemi matematiky 
a francouzštiny.  

V Almanachu ústavu z roku 2010 na Dr. Koláře vzpo-
mínal také prof. Kaštánek a uváděl, že na připomínku pa-
mátky Dr. Koláře by mělo existovat nějaké symposium, či 
podobné přednášky, jako jsou Přednášky E. Hály a že by 
to mohli organizovat jeho bývalí aspiranti. Bohužel, prak-
ticky žádní z aspirantů a dalších spolupracovníků Dr. Ko-
láře už na ústavu nepůsobí. To nic nemění na skutečnosti, 
že přínos dlouholeté práce Dr. Koláře v oblasti chemické-
ho inženýrství nelze přehlédnout jak z profesního, tak lid-
ského hlediska, a že si tuto krátkou připomínku nesporně 
zaslouží. 

Zdeněk Brož 
 
 

Jubileum prof. RNDr.  
Gustava Entlichera, CSc. 
 
Když na Přírodovědecké fakultě 
Univerzity Karlovy v Praze pravi-
delně potkáváme profesora RNDr. 
Gustava Entlichera CSc., lze jen 
stěží uvěřit, že tento náš kolega 
oslaví své významné životní jubile-
um. Ale je to skutečně tak. Čas 
běží neúprosně a neuvěřitelné se 

stává skutkem. Profesor Entlicher, dlouholetý člen katedry 
biochemie na PřF UK v Praze, oslaví 24. ledna 2012 vý-
znamné životní jubileum, oslaví své sedmdesátiny. Mé 
vzpomínky na jubilanta sahají do roku 1968, kdy jsem se, 
s tehdy pro mne neznámým doktorem Entlicherem, setkala 
jako začínající studentka studia chemie (biochemie). Poz-
ději byla naše profesní setkání častější a častější... A trvají 
dodnes. Je pro nás, jeho spolupracovníky, přátele a jeho 
studenty z katedry biochemie potěšením připomenout tím-
to jubilejním příspěvkem profesora Entlichera a poděkovat 
mu za jeho neúnavnou dlouholetou práci pro katedru bio-
chemie i celou PřF UK. Obor biochemie na PřF UK vystu-
doval Gustav v roce 1964 a katedře zůstal věrný celý život. 
Svou profesní karieru zahájil na katedře jako řádný vědec-
ký aspirant, kde v laboratoři prof. PhMr. Jana Kocourka, 
CSc. studoval strukturu a funkci fytohemaglutinů 
(lektinů). Od roku 1970, po návratu z pracovního pobytu 
v USA (Southern Illinois University Carbondale, Illinois), 
se pak stal stálým pracovníkem katedry. Zde a nejen zde, 
ale na fakultě celkově, patří mezi nejvýznamnější pedago-
gy a badatele. Svou vědeckou práci, kterou zahájil na pro-
blematice lektinů, dále rozšířil a prohloubil na studium 
úlohy sacharidové složky těchto látek a jejích interakci 
s proteiny. Je zcela evidentní, že svými výsledky význam-
ně přispěl, společně se svým učitelem prof. Kocourkem 
a dlouholetou spolupracovnicí prof. RNDr. Marií Tichou, 
CSc. k věhlasu české „lektinářské“ školy ve světové vědě. 
V 90. letech 20. století pak Gustav zaměřil svůj vědecký 
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Výročí a jubilea 

Jubilanti ve 2. čtvrtletí 2012 
 
85 let 
Prof. Ing. Dr. Tech. Jaro Komenda, CSc., (4.4.), PřF 

MU Brno 
Prof. RNDr. Eva Smolková, DrSc., (27.4.), PřF UK Praha 
 
80 let 
Doc. Ing. Karel Štamberg, CSc., (3.4.), ČVUT Praha 
Ing. Jaromír Kletečka, CSc., (4.4.), Ústav pro hosp. 

v zemědělství Praha 
RNDr. Josef Halbych, CSc., (21.4.), Praha 
Prof. Ing. Jiří Davídek, DrSc., (23.4.), VŠCHT Praha 
Doc. Ing. Josef Panchartek, CSc., (14.5.), Univerzita 

Pardubice 
RNDr. Anna Habersbergerová, CSc., (21.5.), ÚJV Řež u 

Prahy 
RNDr. Michael Heyrovský, Ph.D., (29.5.), ÚFCH JH AV 

ČR Praha 
Ing. Libuše Havlíčková, CSc., (10.6.), VÚOS Pardubice 
Doc. Ing. Jiří Vlček, CSc., (24.6.), VŠCHT Praha 
 
75 let 
RNDr. Jiří Honzák, CSc., (5.4.), ČHÚ Praha 
RNDr. Jaroslava Medunová, (12.4.), SZŠ Ostrava 
Ing. Jaroslav Mládek, (17.4.), OHS Most 
Prof. Ing. Milan Kraitr, CSc., (18.4.), PedF ZČU Plzeň 

Doc. RNDr. Miloň Tichý, DrSc., (28.4.), SZÚ Praha  
Ing. Karel Mocek, CSc., (6.5.), ÚFCH JH AV ČR Praha 
Ing. Zdeněk Brož, CSc., (31.5.), ÚCHP AV ČR Praha 
Prof. Ing. Mečislav Kuraš, CSc., (4.6.), VŠCHT Praha 
 
70 let 
Ing. Jaroslav Šebesta, (22.4.), SVÚ Praha 
RNDr. Olga Čechová, CSc., (15.5.), KÚNZ Brno 
Prof. RNDr. Petr Čárský, DrSc., (29.5.), ÚFCH JH AV 

ČR Praha 
Ing. Jaroslav Pata, CSc., (7.6.), VÚBP Praha 
Doc. RNDr. Jiří Fišer, CSc., (18.6.), PřF UK Praha 
Ing. Rudolf Smrž, CSc., (28.6.) Synthon Praha 
 
65 let 
Prof. RNDr. Eva Samcová, CSc., (9.4.), 3. LF UK Praha  
Prof. Ing. Jan Roda, CSc., (22.4.), VŠCHT Praha 
RNDr. Jiří Bárta, (4.5.), Gymnázium Hlučín 
Prof. Ing. Jan Šmidrkal, CSc., (19.5.), VŠCHT Praha 
RNDr. Miloš Demjanenko, CSc., (21.6.), Laboratory 

R&D Praha 
Prof. RNDr. Zdeněk Friedl, CSc., (30.6.), VUT Brno 
 
60 let 
Ing. Jiří Čulík, CSc., (7.4.), VÚ pivovarský a sladařský 

Praha 
Prof. Ing. Jiří Svoboda, CSc., (7.5.), VŠCHT Praha 

zájem i na studium oxidu dusnatého a jeho biochemické 
i fyziologické funkce v organismu. A je obdivuhodné, že 
jeho nadšení pro vědeckou práci vedlo k rozšíření jeho 
vědeckého zájmu ještě dále, konkrétně na problematiku 
vývoje materiálů pro endoprotézy a jejich optimalizaci, 
která má zřetelný praktický význam. Úspěchy vědecké 
práce představoval a představuje i nyní v řadě publikací 
v renomovaných vědeckých periodikách. Kromě řady od-
borných článků je spoluautorem i tří monografií. Jeho 
úctyhodné vědecké výsledky a přednášková činnost na 
vědeckých symposiích a kongresech mu také přinesly 
uznání světové vědecké komunity. Úctyhodná je i jeho 
pedagogická práce, a to nejen v jeho široké činnosti před-
náškové. Celá řada aspirantů, doktorandů, diplomantů 
a bakalářů, které vychoval, je toho jasným důkazem. Pro-
fesor Entlicher je a vždy byl miláčkem studentů. Je to jistě 
dáno jeho přívětivým chování, vyplývajícím z jeho laska-
vosti, která mu byla dána jistě již od kolébky. Trpělivost, 
s jejíž pomocí předával své zkušenosti studentům, spolu-
pracovníkům i přátelům, je obdivuhodná. Profesor Entli-
cher, náš Gustav jak mu říkáme, je dle mého názoru osob-
ností s vysokým smyslem pro vědeckou a pedagogickou 
odpovědnost, která ho dovedla k vysokým odborným me-
tám.  

Vedle odborné práce se prof. Entlicher zapsal do his-
torie katedry biochemie PřF UK i svojí organizační činnos-
tí. Jako vedoucí katedry (19901994, 19972003) odvedl 
ohromný kus práce nejen pro katedru samotnou, ale i pro 
chemickou sekci fakulty, které je katedra součástí. Při veš-
keré této činnosti si Gustav našel i čas pro svou lásku, jme-
novitě pro práci v mysliveckém sdružení v péči o les 
a zvěř. Čas, který věnoval této činnosti, mu dle mého názo-
ru, přinesla i realistický pohled na život jako součást pří-
rodních procesů  a vyrovnanost v životním úsilí. Vzpomín-
ky se píší v čase minulém. Ale pan profesor je stále mezi 
námi a stále velmi aktivní. Přednáší v rámci přednášek 
katedry biochemie, předává cenné zkušenosti studentům ve 
výzkumné práci, je stálým členem komisí pro státní závě-
rečné zkoušky, doktorské státní zkoušky, a to nejen na 
Přírodovědecké fakultě UK, ale i na fakultách lékařských. 
Do dalších let přejeme profesoru Entlicherovi mnoho zdra-
ví, dalších radostí ze života a uspokojení z celoživotní 
práce, za kterou mu lze vyjádřit skutečně upřímné díky. 

                          
Marie Stiborová 
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Doc. Ing. Rahula Janiš, CSc., (8.5.), UTB Zlín 
Doc. RNDr. Pavel Janderka, CSc., (10.5.), Pragolab 

s.r.o. Brno 
Ing. Petr Finger, (21.5.), VÚ vodohospodářský TGM 

Praha 
Doc. RNDr. Tatjana Nevěčná, CSc., (2.6.) PřF UP Olo-

mouc 
Ing. Ladislav Náměstek, (8.6.) Pragolab Praha 
Ing. Milan Houška, CSc., (16.6.), VÚPP Praha 
Ing. Jiří Malbeck, CSc., (20.6.), ÚEB AV ČR Praha 
 
Srdečně blahopřejeme 
 

Zemřelí členové Společnosti 
 
Doc. PhMr. RNDr. Jiří Volke, DrSc., zemřel 17. října 

2011 ve věku 85 let.  
Prof. Ing. Jan Pokorný, DrSc., zemřel 12. října 2011 ve 

věku 83 let.  
Doc. RNDr. Ladislav Lešetický, CSc., PřF UK Praha, 

zemřel 14. listopadu 2011 ve věku 69 let. 
Ing. Zdeněk Březík, zemřel 17. listopadu 2011 ve věku 

86 let. 
Prof. Ing. Dr.Tech. Jiří Klikorka, DrSc., zemřel 7. prosince 

2011 ve věku 89 let. 
 
Čest jejich památce 
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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

BIOMEDREG RCPTMC. R. HANÁ

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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