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Historie 
(je uvedena pouze historie Společností – členů Asociace 
českých  chemických společností)  
– 1848 Lotos – Deutsche naturwissenschaftliche und 

medizinische Verein für Böhmen 
 1865   Spolek inženýrů a architektů v Království čes-

kém  (SIA)  
 1866   Isis – Studentský přírodovědný spolek 
 1872   Spolek chemiků českých 
 1892   Společnost pro průmysl chemický v Království 

českém 
 1895   Česká matice technická 
 1907   Česká společnost chemická pro vědu a průmysl  

(odbor vědecký a průmyslový) sloučením Spolku che-
miků českých a  Společnosti pro průmysl chemický 
v Království českém  

 1918   Spolek československých inženýrů a architektů 
(transformací SIA) 

 1920   Československá  společnost chemická (ČSCH), 
700 členů Praha, Brno  

 1929   zemské pobočky ČSCH: Praha (693 členů),  
Brno (145 členů), Bratislava  (93 členů r. 1930) 

 1940   Spolek chemikov Slovákov (Banská  Štiavnica) 
 1950   sloučení Spolku chemikov Slovákov s Česko-

slovenskou společností chemickou 
 1952   přeměna  ČSCH  na  "Československá společ-

nost chemická při  ČSAV" (ČSSCH), na Slovensku 
s názvem "Československá spoločnosť chemická pri 
ČSAV – Slovenská skupina pri SAV" 

 1959   Československý výbor pro průmyslovou chemii 
– odborná skupina Československé vědeckotechnické 
společnosti při ÚRO (ČSVTS) – který se později  
transformoval na dvě partnerské společnosti – Česká 
společnost  průmyslové chemie a Slovenská společ-
nost průmyslové chemie  

 1969 federalizace ČSVTS na ČVTS a SVTS 
s ústřední radou ČSVTS 

 1972  Slovenská chemická spoločnosť pri SAV jako 
nástupce Spolku chemikov Slovákov  

 1990 Česká společnost průmyslové chemie (ČSPCH), 
samostatná společnost  v rámci Českého svazu vědec-
kotechnických společností (ČSVTS) po rozdělení 
Československé vědeckotechnické společnosti na 
Český svaz vědeckotechnických společností (ČSVTS)              
a odpovídající svaz slovenský;  
Česká společnost chemického inženýrství (ČSCHI) – 
transformace odborné skupiny chemického inženýr-
ství ČSSCH na samostatnou společnost 

 1993 po rozdělení Československa: 
Česká společnost chemická (ČSCH)  
Slovenská chemická spoločnosť  (SCHS) 

 1998  Asociace českých chemických společností: Čes-
ká společnost chemická, Česká společnost průmyslové 
chemie, Česká společnost chemického inženýrství, 
Český komitét pro chemii, Chemická olympiáda 

 
Chemická společnost se postupně rozrůstala ze skrov-

ných začátků 63 členů spolku Isis v r. 1866 přes stovky 
členů ČSCH v období 1. republiky až po několik tisíc čle-
nů v době poválečné a současné. Je proto logické, že se 
v průběhu času měnila také struktura Společnosti. Nejprve 
vznikaly zemské a později i regionální pobočky v místech, 
kde byla soustředěna vysokoškolská chemická pracoviště 
nebo významné chemické podniky, ale kromě toho se po-
stupně od padesátých let 20. století vytvářely odborné sku-
piny podle specializace a zájmu jednotlivých členů Společ-
nosti. Jednou z prvních odborných skupin byla o.s. che-
mického inženýrství, která navázala na Společnost pro 
průmysl chemický (1892),  průmyslový odbor České spo-
lečnosti chemické pro vědu a průmysl (1907) a průmyslo-
vou sekci Československé společnosti chemické „Societé 
de chimie industrielle“ (1925). O.s. chemického inženýr-
ství existovala jako součást ČSCH do r. 1990, kdy se 
transformovala na samostatnou Českou společnost chemic-
kého inženýrství. V témže roce (1990) se Česká společnost 
průmyslové chemie, odborná skupina Československé 
vědecko-technické společnosti, transformovala na samo-
statnou společnost ve volném sdružení Českého svazu 
vědecko-technických společností. Obě tyto společnosti 
(ČSCHI a  ČSPCH), ať jako odborné skupiny ČSCH nebo 
samostatné společnosti, vždy úzce spolupracovaly 
s Chemickou společností a spolupodílely se na pořádání 
mnoha konferencí, odborných seminářů a chemických 
sjezdů a od r. 1998 je spolupráce těchto společností stvrze-
na členstvím v Asociaci českých chemických společností. 
Největší nárůst počtu odborných skupin Společnosti byl v 
60. a 70. letech:  Do  r. 1967 bylo ustaveno 14 o.s., v r. 
1970 evidováno 20 o.s., 1980 (25 o.s.) a téměř všechny 
o.s. existují stále. Od r. 1962 jsou z uvedených důvodů 
pořádány vedle sjezdů Společnosti  monotematické konfe-
rence.  Je proto pochopitelné, že počet konferencí, kongre-
sů a seminářů pořádaných všemi odbornými skupinami 
ČSSCH narostl do takového počtu, že tento přehled čin-
nosti Chemické společnosti by se při jejich uvedení stal 
zcela nepřehledným. Proto je další výčet aktivit Společ-
nosti zaměřen pouze na přehled sjezdů Chemické společ-
nosti jako celku a v závěru je připojen pouze stručný výčet 
hlavních konferencí ČSCHI a ČSPCH, tedy konferencí 
CHISA a APROCHEM. 

ČESKÁ SPOLEČNOST CHEMICKÁ A SPOLEČNOSTI PŘEDCHÁZEJÍCÍ  
A PŘÍBUZNÉ NA ÚZEMÍ BÝVALÉHO ČESKOSLOVENSKA 
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Sjezdy 
Poznámky k  číslování: Od roku 1872 se konaly Valné 

hromady Spolku chemiků českých, později i Valná shro-
máždění Společností následnických. Na těchto valných 
hromadách byla přednesena řada odborných přednášek. 
Tyto valné hromady však neměly charakter vědeckých 
konferencí tak, jak jsou dnes chápány, a proto je obvykle 
mezi „Sjezdy Chemické společnosti“ nepočítáme. V období 
souběžné existence Československé společnosti chemické 
a slovenské Společnosti (Spolku) byly některé sjezdy orga-
nizovány československou, některé slovenskou Společností 
a někdy se konaly sjezdy (valná shromáždění) obou zmíně-
ných společností paralelně.  S tím souvisí i některé rozdíly 
v číslování sjezdů v období 1922 – 1950 (sjezdy 7. – 11.) 
v publikaci1  a  publikaci2.  V tomto materiálu uvádím po-
řadí podle  údajů v publikaci2. 
 

 
 1880  „První sjezd českých lékařův a přírodozpytcův“ 

konán v Praze ve dnech svatodušních. Chemická sek-
ce probíhala ve dnech 15.–17.5. v chemickém sále 
české polytechniky v Resslově ulici pod předsednic-
tvím prof. V. Šafaříka (1. čestný člen Spolku) za pří-
tomnosti 75 členů Spolku chemiků (ze 200 členů). 
Hlavním organizátorem byl doc. B. Raýman, tajemník 
Spolku. Pozdravy sjezdu zaslali přední slovanští che-
mikové (Butlerov,  Mendělejev, Menšutkin, Radzisze-
wski), kteří také byli jmenováni prvními zahraničními  
čestnými členy Spolku chemiků českých. 

 1882  2. sjezd českých přírodozpytců a lékařů, Praha, 
chemická sekce, předseda  Šafařík 

 1901   3. sjezd českých přírodozpytců a lékařů, Praha, 
chemická sekce, předseda Votoček 

 1908   4. sjezd českých přírodozpytců a lékařů, Praha, 
17 sekcí, chemická sekce Votoček, Andrlík           

 1914   5. sjezd českých přírodozpytců a lékařů, Praha, 
19 sekcí, 1200 účastníků, 700 přednášek, chemická 
sekce Hanuš, Veselý; impuls k reformě názvosloví 
(A. Sommer–Batěk) 

 
                                                                                                 

 
 
 
 

 1922  Shromáždění Československé společnosti che-
mické k  50. výročí založení Spolku chemiků českých, 
Praha, Obecní dům  29.4., přítomni: Votoček – rektor 
ČVUT, V. Baur – zakládající člen Spolku chemiků 
českých (1872), Hanuš, Milbauer 

 1926 Sjezd ČSCH, Praha, 14.–16.5., 400 účastníků, 
přítomni: Hanuš, Votoček, Milbauer, Šatava, Heyrov-
ský, Tomíček  

 1929 Sjezd ČSCH, Praha, Obecní dům a Veletržní 
palác 6.–9.9. 

 1932 Sjezd ČSCH, Praha 
 1938 Byl připraven Celostátní sjezd chemiků, Brati-

slava, 24.–26.9. včetně publikovaných příspěvků, ale 
sjezd se v důsledku politických událostí neuskutečnil. 

 1946 Sjezd ČSCH, Praha, Obecní dům a Chemický 
ústav UK 1.6., pouze 3 přednášky 

 1949 Sjezd ČSCH, Brno, říjen         

 1950 Slučovací sjezd Československé společnosti 
chemické  a Spolku chemikov Slovákov, Brno,            
16.–17.9., prof. J.  Gašperík  – referát o činnosti Spol-
ku chemikov Slovákov (1940–1950) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1951 Zjazd chemikov (celostátní), Banská Štiavnica, 
červenec 

 1952 Zjazd chemikov (celostátní), Banská Štiavnica, 
červenec 

 1953 Zjazd chemikov (celostátní), Banská Štiavnica, 
červenec 

 1954 Zjazd chemikov (celostátní), Banská Štiavnica, 
9.–10.7.   

 1955 Zjazd chemikov (celostátní), Banská Štiavnica, 
červenec 

 1958 Sjezd ČSSCH (celostátní), Gottwaldov  
 1959 Zjazd chemikov, Banská Štiavnica, červenec, 

1100 účastníků 
 1960 17. sjezd ČSSCH, Olomouc,  31.8.–3.9., (v při-

jatém číslování počítán  jako 20. sjezd ČSCH), 400 
účastníků   

 1961 18. sjezd ČSSCH, Ostrava, 28.6.–1.7.,  (v přija-
tém číslování počítán  jako 21. sjezd ČSCH), 320 
účastníků          Votoček 

      Šafařík 
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 1962 Celostátní sjezd ČSSCH, Brno 3.–6.8., 800 
účastníků  

 1963 Zjazd ČSSCH, Žilina, 9.–12.8., 700 účastníků 
 1964 Sjezd ČSSCH, Pardubice, 7.–10.8., 500 účastní-

ků         
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                            
 1966 Jubilejní 25. sjezd ke 100. výročí založení che-

mické společnosti, Praha, 4.–8.7., 518 účastníků. Za-
hájení společné se světovým Polarografickým kongre-
sem ve Smetanově divadle. V tomto roce se Chemická 
společnost přihlásila ke spolku Isis jako k předchůdci  
Spolku  chemiků českých  a datuje svůj vznik již  
rokem 1866;  rovněž pořadí sjezdů Společnosti  se od 
tohoto sjezdu  ustálilo  a tento jubilejní sjezd je počí-
tán jako 25. 

 1968 Byl připraven Zjazd chemikov, Nitra, přihlášeno 
1000 účastníků, 350 referátů. Sjezd se nekonal 
v důsledku sovětské okupace. 

 1970 Sjezd ČSSCH, České Budějovice, 196 účastníků 
 1971 Zjazd československých chemikov 1971, Vysoké 

Tatry (Starý Smokovec a Štrbské Pleso), 24.–28.10., 
současně 27. sjezd ČSSCH (celostátní a ČSVTS) 
a 18. národní konference CHISA, 1800 účastníků 
Valné shromáždění ČSSCH, Praha, 3.10. 

 1972 28. sjezd ČSSCH, Pardubice, 5.–9.9.,  280 účast-
níků 

 1973 29. sjezd ČSSCH, Ostrava, 28.–31.8.,  240 
účastníků 

 1974 Setkání československých chemiků a 30. sjezd 
ČSSCH (celostátní a ČSVTS), Brno, 26.–30.8., sou-
časně 21. národní konference CHISA; 1350 účastníků, 
z toho 350 členů ČSSCH 

 1975 31. sjezd ČSSCH, Ústí nad Labem, 30.9.–2.10., 
166 účastníků 

 1976 Valné shromáždění a 32. sjezd  ČSSCH, Pra-
ha, 5.–7.7., 247 účastníků 

 1977 Valné shromáždění ČSSCH odpovídající 
33. sjezdu, Brno, 4.–7.7., 215 účastníků 

 1978 Výroční zasedání ČSSCH odpovídající 34. sjez-
du, Ostrava, 28.–31.8., 118 účastníků 

 1979 Celoštátný zjazd chemikov a 35. sjezd ČSSCH, 
Bratislava, sbližování ČSSCH a SCHS, 520 účastníků 

 1980 3. celostátní setkání československých chemiků,   
36. sjezd ČSSCH a 27. národní konference CHISA, 
Vysoké Tatry, 26.–30.10.,  1396 účastníků, Prof. Jozef 
Tomko: „50 let chemické společnosti na  Slovensku“,  
tj. bratislavské pobočky ČSCH  – spolupráce českých 
a slovenských chemiků 

 1981 37. sjezd ČSSCH, Pardubice, 7.–9.7. 
 1982 38. sjezd ČSSCH, Praha, VŠCHT , 6.–9.7.,  

nově diskusní fórum 
 1983 39. sjezd ČSSCH, Olomouc, 30.8.–2.9., nově 

soutěž o nejlepší studentskou práci 
 1984 Celoštátny zjazd chemikov, 40. sjezd ČSSCH, 

Banská Štiavnica, 2.–6.7., 680 účastníků, hlavní orga-
nizátor  SCHS, nově posterová sekce 

 1985 4. celostátní setkání československých chemiků, 
41. sjezd ČSSCH a 32. národní konference CHISA, 
Vysoké Tatry, 20.–25.10., 1200 účastníků, ČSSCH, 
SCHS, česká i slovenská  společnost průmyslové che-
mie 

 1986 42. sjezd ČSSCH, Ostrava, 1.–4.7. 
 1987 Valné shromáždění ČSSCH, Ústí n. L., červenec                           
 1988 44. sjezd ČSSCH, Brno, červenec 

 
 1989 5. celostátní setkání čs. chemiků, 45. sjezd 

ČSSCH a 36. národní konference CHISA, Vysoké 
Tatry, Starý Smokovec, 22.–27.10., O. Wichterle,  
plenární přednáška o nové koncepci čs. vědy a ČSAV  

 1990 46. sjezd ČSSCH,  Pardubice, 3.–6.7. 
 1991 47. sjezd ČSSCH, Praha, VŠCHT, 1.–4.7. 
 
Sjezdy po rozdělení Československa 
 
Pořádajícími organizacemi jsou  střídavě  Česká společ-
nost chemická (na území ČR ) a Slovenská chemická spo-
ločnosť (na území SR). 

 1993 48. sjezd chemických společností, Olomouc, 
13.–16.9., ČSCH, SCHS, ČSPCH, SSPCH                               

 1995 49. zjazd chemických spoločností, Bratislava, 
4.–8.9. 

 1997 50. sjezd chemických společností, Zlín, 8.–11.9. 

    Wichterle 

        Heyrovský   
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 1999 51. zjazd chemických spoločností, Nitra, 6.-9.9., 
SCHS, SSPCH, Asociace českých chemických společností 

 2000 52. sjezd chemických společností, České Budě-
jovice, 17.–20.9. 

 2001 53. zjazd chemických spoločností, Banská Bys-
trica, 3.–6.9., Asociácia slovenských chemických 
a farmaceutických spoločností, Asociace českých 
chemických společností 

 2002 54. sjezd chemických společností, Brno, 30.6.– 4.7. 
 2003 55. zjazd chemických spoločností, Košice, 8.–12.9. 
 2004 56. sjezd chemických společností, Ostrava, 

6.–9.9. 
 2005 57. zjazd chemických spoločností, Vysoké Ta-

try, Tatranské Matliare, 5.–8.9. 
 2006 58. sjezd Asociací českých a slovenských che-

mických společností, Ústí n. L., 4.–9.9. 
 2007 59. zjazd chemikov, Vysoké Tatry, Tatranské 

Matliare, 2.–.6.9. 
 2008 60. jubilejní sjezd Asociací českých a sloven-

ských chemických společností, Olomouc, 1.–4.9. 
 2009 61. zjazd chemikov, Vysoké Tatry, Tatranské 

Matliare, 7.–11. 9. 
 2010 62. sjezd Asociací českých a slovenských che-

mických společností, Pardubice 28.–30.6.  
 2011 63. zjazd chemikov, Vysoké Tatry, Tatranské 

Matliare, 5.–9.9. 
 
 
                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2012 64. sjezd Asociací českých a slovenských che-

mických společností, Olomouc, 25.–27. června 2012 
 

Česká společnost průmyslové chemie (ČSPCH ) pořá-
dá od roku 1991 (s výjimkou r. 1993) každoročně chemic-
ko-technologické konference „APROCHEM“ . Tyto kon-
ference probíhaly od r.1991 do roku 2005 vždy 
v podzimním termínu (září, říjen) a od r. 2006 do letošního 
21. ročníku se konají  v polovině dubna.  Nejčastějším 
místem jejich konání byly Milovy na Českomoravské Vy-
sočině (konference 7,8,11–18) a Kouty nad Desnou 
v Jeseníkách (konference 4,5,19,20). Další konference 
proběhly na Seči (1,2,6), v Rožnově pod Radhoštěm (9,10) 
a Litvínově (3). ČSPCH tyto konference pořádá ve spolu-
práci s ČSCHI, VŠCHT a  chemickým průmyslem přede-
vším se zaměřením na chemické technologie, ropu 
a petrochemii, polymery, životní prostředí a bezpečnost. 
Letošní 21. konference  APROCHEM se konala opět 
v Koutech, ve dnech 23.–25.4. 

Česká společnost chemického inženýrství (ČSCHI) 
má  dlouholetou tradici v pořádání chemicko-inženýrských 
konferencí již z dob, kdy byla jednou z hlavních (a prv-
ních) odborných  skupin Československé společnosti che-
mické. První národní konference  chemického inženýrství 
a strojnictví (CHIS) se konaly od poloviny 50. let, první 
mezinárodní kongres chemického inženýrství, strojnictví 
a automatizace CHISA –  „ International Congress on Che-
mical Engineering, Chemical Equipment Design and Auto-
mation  CHISA ´62,  Brno“, proběhl  ve dnech 2.–8.9.1962 
ve spolupráci Chemické společnosti a ČSVTS. Od r. 1963 
(kdy se konala 10. národní konference CHISA) jsou do-
dnes každoročně pořádány národní konference CHISA, 
které jsou v určitých intervalech současně mezinárodními 
kongresy.  Mezinárodní kongresy se konaly v letech 1962, 
1965, 1969 a pak až do r.1996 vždy s tříletou periodou. Od 
12. mezinárodního kongresu v roce 1996, kdy také došlo 
k pozměnění názvu na „International Congress of Chemi-
cal and Process Engineering CHISA“ , se mezinárodní 
kongresy pořádají v intervalech dvouletých. Mezinárodní 
kongresy jsou od 4. mezinárodního kongresu  (1972) pra-
videlně pořádány v Praze, národní konference od 44. ná-
rodní konference  (1997) se konají v Srní na Šumavě. Ná-
rodní konference CHISA v letech 1971, 1974, 1980, 1985, 
a 1989, proběhly, jak je patrné z přehledu sjezdů Chemic-
ké společnosti, společně  se sjezdy Chemické společnosti 
v rámci Celostátních setkání chemiků.  19. Mezinárodní 
kongres v r. 2010 byl současně 7. Evropským kongresem 
chemického inženýrství. Letošní – dvacátý – mezinárodní 
kongres CHISA 2012 se bude konat opět v Praze, ve dnech 
25.–29. srpna; přihlášeno je 1400 příspěvků ze 65 zemí.  
 

zpracoval Pavel Zachař 
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v Chemických listech z let 1986–2012. 
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Ze života společnosti 

Prvním laureátem Ceny 
Rudolfa Lukeše se stává 
Dr. Detlef Schröder 
(ÚOCHB AVČR, v.v.i) 
 
Letos byla poprvé vyhlášena Od-
bornou skupinou organické, bio-
organické a farmaceutické chemie 
ČSCH Cena Rudolfa Lukeše za 
excelentní výsledky vysokého 
mezinárodního významu v oboru 

organické, bioorganické a medicinální chemie. Cena je 
určena k ocenění konkrétních významných výsledků dosa-
žených v posledních 5 letech a publikovaných v prestiž-
ních mezinárodních časopisech, kde nominovaný je 
zpravidla korespondenčním autorem. Jediným kritériem 
je vědecká excelence, originalita, kreativita a význam 
výsledků.  

Tato cena je sponzorovaná firmou Lach-Ner a sestává 
z certifikátu, osobní prémie (50 tis. Kč) a grantu na nákup 
chemikálií a rozpouštědel od Lach-Ner (100 tis. Kč). Lau-
reáta vybírala mezinárodní komise ve složení (bez titulů): 
Jay Siegel (předseda, Universita Zurich), Thorsten Bach 
(TU Munich), Karol Grela (Universita Warsawa a PAS), 
Henk Hiemstra (Universita Amsterdam), Burkhard König 
(Universita Regensburg), Annemieke Madder (Universita 
Gent), Christina Moberg (KTH Stockholm), Tibos Soos 
(Chemical Research Center HAS, Budapest), jejíž rozhod-
nutí bylo konečné a nepodléhalo schvalování výborem OS 
ani HV ČSCH.  

Z několika velmi kvalitních nominací letos komise 
vybrala jako prvního laureáta Dr. Detlefa Schrödera 
(ÚOCHB AVČR, v.v.i.). Ve zdůvodnění tohoto výběru 
komise uvádí: In a broad interpretation of Organic Chem-
istry, the novel study of reactive intermediates formed in 
the gas phase and observed by mass spectrometry, as done 

my Detlef Schroeder is truly world class research.  His 
papers are excellently written, published in high profile 
places and filled with ideas that cause (Organic) chemists 
to think outside the box with regard to chemical structure 
and reactivity. Cena bude laureátovi předána na konferenci 
47. Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické 
chemii ("Liblice") konané v Lázních Bělohrad 2.–4. 11. 
2012. 

Dr. Detlef Schröder se narodil 24. 6. 1963 ve Wilsteru 
(Německo), studoval chemii na TU Berlin, kde získal 
i titul Ph.D. a habilitaci. Od roku 2007 působí jako vedoucí 
skupiny na ÚOCHB AV ČR, kde v loňském roce získal 
pozici "Distinguished Chair". Je autorem více než 380 
publikací v prestižních časopisech, 12 kapitol v knihách 
a 140 přednášek a jeho h-index dosáhl hodnoty 55. Od 
roku 2011 je řádným členem Učené společnosti a od roku 
2009 je řešitelem prestižního ERC Advanced Grant. Cena 
Rudolfa Lukeše je další v řadě významných ocenění, které 
za svoji práci získal a velmi dobře dokládá jeho přínos 
k rozvoji chemických věd v České republice. 

Cena Rudolfa Lukeše bude udělována každý rok 
a uzávěrka nominací pro příští ročník bude 31. 3. 2013. 
Výbor Odborné skupiny organické, bioorganické a farma-
ceutické chemie ČSCH vyzývá členy ČSCH i ostatní od-
bornou veřejnost k podávání nominací a doufá, že tato 
cena se etabluje jako vysoce prestižní ocenění excelence 
v oboru organické, bioorganické a medicinální chemie. 

 
Michal Hocek, předseda OS 
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Odborná setkání 

13. ročník Školy hmotnostní spektrometrie 
 
13. ročník Školy hmotnostní spektrometrie pořádaný 

Spektroskopickou společností Jana Marka Marci a Kated-
rou analytické chemie Univerzity Pardubice se uskuteční 
ve dnech 2. – 7. 9. 2012. Škola MS se bude konat v Srní 
v Kašperských horách na Šumavě stejně jako v loňském 
roce. Hotel Srní a jeho sousední depandance hotel Šumava 
leží přímo v srdci Národního parku Šumava a disponuje 
širokým spektrem kvalitních konferenčních služeb. Hlav-
ním tématem letošního ročníku jsou novinky a trendy 
v hmotnostní spektrometrii a spojení se separačními tech-
nikami. Na základě zájmu účastníků v předchozích letech 
je program doplněn řadou prakticky zaměřených sekcí pro 
vybrané aplikace hmotnostní spektrometrie v (bio)
analytické chemii. Novinkou je posun začátku odborného 
programu již na neděli odpoledne. V rámci Školy MS bude 
předána Cena Vladimíra Hanuše a Petra Sedmery za hmot-
nostní spektrometrii zástupci firmy HPST jako sponzora 
soutěže pro rok 2012. V letošním roce přislíbili plenární 
přednášku 3 špičkoví zahraniční lektoři: Dr. Aleš Svatoš 
z Max Planck Institute for Chemical Ecology v Jeně bude 
přednášet o vztahu mezi biologií a hmotnostní spektrome-
trií, Dr. Davy Guillarme z University of Geneva ve Švý-
carsku bude prezentovat přednášku o novinkách v oblasti 
spojení UHPLC/MS a farmaceutických aplikacích, 
a Dr. Reinaldo Almeida z Německa se bude zabývat nový-
mi možnostmi využití nanoelektrospreje v metabolomické 
analýze. Celkem je v programu plánováno více než 
50 přednášek ve 13 sekcích prezentovaných 28 lektory, 
takže každý by si měl najít téma podle svého zájmu. 

Registrace probíhá výhradně online na webových 
stránkách Školy MS: http://www.spektroskopie.cz/
skolams/ kde je také předběžný program a veškeré organi-
zační informace, které jsou průběžně aktualizovány a dopl-
ňovány. Včasná registrace s platbou registračního poplatku 
nejpozději do 1. 7. 2012 je finančně zvýhodněna. Při regis-
traci na konferenci obdrží každý účastník sborník obsahu-
jící plné verze prezentovaných přednášek. Pro začátečníky 
či méně pokročilé nabízíme možnost účasti na nedělním 
předkonferenčním přípravném kurzu v trvání celkem 
6 hodin, kde bude možné získat nebo si zopakovat základy 
hmotnostní spektrometrie. 

Je již zavedenou tradicí, že odborný program doplňu-
je bohatý společenský a sportovní program. Díky význam-
né finanční podpoře hlavních firem v oboru hmotnostní 
spektrometrie je možné pro všechny účastníky uspořádat 
každý večer společenský program s rautem v následujícím 
pořadí: neděle (HPST), pondělí (Bruker Daltonics), úterý 
(Thermo Fisher Scientific), středa (Waters) a čtvrtek (AB 
SCIEX). Tradiční středeční sportovně kulturní dopoledne 

s nabídkou 5 různých variant programu bude sponzorová-
no firmou LECO. 

Michal Holčapek 
předseda organizačního a vědeckého výboru 13. Školy MS 

 
 

Aktivity Evropské společnosti pro elektro-
analytickou chemii (ESEAC – European  
Society for Electroanalytical Society) 

 
Navzdory bouřlivému rozvoji moderních spektrome-

trických a separačních metod se v současné analytické 
chemii v řadě případů významně uplatňují i moderní elek-
troanalytické metody. Potřeba intenzivní výměny informa-
cí v této oblasti i nutnost zlepšení informovanosti celé 
analytické komunity o pokrocích v oblasti elektroanalytic-
ké chemie iniciovala vznik Evropské společnosti pro elek-
troanalytickou chemii (ESEAC). Za nejvýznamnější akti-
vitu této společnosti lze označit organizování konferencí 
z této oblasti. Každý druhý rok se konference organizova-
ná řídícími orgány této společnosti koná v jiné evropské 
zemi, což nepochybně přispívá jak k popularitě této série 
konferencí tak i k šíření jejího poselství po celém konti-
nentu. Letos proběhl již 14. ročník této konference (14 th 
International Conference on Electroanalysis) ve slovinské 
Portoroži v nádherné atmosféře v Grand Hotelu Bernardin. 
Více než 200 účastníků ze 30 zemí, 3 plenární a 6 klíčo-
vých přednášek spolu se 76 ústními a 130 plakátovými 
sděleními dokumentuje, že i v současné době se elektroa-
nalytická chemie úspěšně rozvíjí a významnou měrou při-
spívá i k rozvoji dalších přírodních, lékařských 
a technických věd. Fascinující přednášky z oblasti využití 
nanomateriálů, chytrých senzorů, miniaturizovaných zaří-
zení, tištěných elektrod, nanotechnik, pomlčkových a ji-
ných technik v moderní elektroanalytické chemii ukázaly 
zejména vysokému procentu mladých účastníků, jakým 
směrem se bude ubírat moderní analytická chemie 
v nejbližší budoucnosti. Více než 20 účastníků z České 
republiky, spolu s důstojným zastoupením českých elek-
troanalytických chemiků mezi pozvanými přednášejícími, 
předsedajícími sekcí i v řídících orgánech ESEAC jsou 
jednak výrazem jisté autority našich vědců v této oblasti 
a jednak příslibem, že v oblasti elektroanalytické chemie 
bude česká věda i nadále držet krok s evropskou špičkou. 
A nezbývá než doufat, že tento trend bude potvrzen i na 
jubilejní 15. konferenci ESEAC 2014, která se bude konat 
ve švédském Malmö. 

Účast zástupce České společnosti chemické na aktivi-
tách Evropské společnosti pro elektroanalytickou chemii 
(ESEAC) byla umožněna jednak grantem Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v rámci 



Chem. Listy 106, 693720 (2012)                                                                                                                                             Bulletin 

701 

projektu INGO Projekt LA 10034 (2012) (Reprezentace 
české analytické chemie) 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 aktivitami Evropské společnosti pro 
elektroanalytickou chemii jsou pro zájemce k dispozici na 
následující adrese. 

 
Jiří Barek, zástupce České společnosti chemické  

v DAC EuCheMS 
Katedra analytické chemie PřF UK,  

Albertov 2030, 128 43 Praha 2,  
        tel: 221 951 224, E-mail: Barek@natur.cuni.cz

     
 
Společné aktivity českých a slovenských  
analytických chemiků 

 
Potěšitelná a bezesporu užitečná spolupráce českých 

a slovenských chemiků má pochopitelně mnoho tváří 
a mnoho aspektů. Jedním z nich je i pořádání společných 
konferencí, sjezdů a dalších akcí, které významným způso-
bem přispívají ke zvyšováni prestiže analytické chemie 
v obou našich zemí a i na mezinárodní scéně. Účinná 
a mnohostranná spolupráce odborné skupiny analytické 
chemie České chemické společnosti a Slovenskej spoloč-
nosti chemickej, která se již řadu let úspěšně projevuje při 
společné organizaci sekce analytické chemie na společ-
ných Sjezdech českých a slovenských chemiků, byla letos 
významným způsobem dále rozšířena. Ve dnech 8-11. 
května 2012 totiž úspěšně proběhl již XII. ročník konferen-
ce s mezinárodní účastí „SÚČASNÝ STAV A PERS-

PEKTÍVY ANALYTICKEJ CHÉMIE V PRAXI“. Tato 
konference byla organizována Ústavem analytickej chémie 
Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislavě ve spolupráci s Katedrou 
analytické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Kar-
lovy v Praze a Slovenskou zdravotníckou univerzitou 
v Bratislavě pod záštitou obou odborných skupin. 
117 účastníků mj. i z Ruska, Rumunska, Srbska a Ukrajiny 
předneslo 49 přednášek a prezentovalo 51 posterů 
v celkem  6 sekcích (Kvalita analýz, Klinická analýza, 
Potravinářská analýza, Environmentální analýza, Vývoj 
metod a Analýza v chemii), o jejichž obsahu i kvalitě se 
čtenář může přesvědčit ve sborníku vyšlém jako zvláštní 
číslo našeho časopisu a vystaveném na http://
www.chemicke-listy.cz/common/content-issue_s2-
volume_106-year_2012.html. Z praktického hlediska je 
neobyčejně důležitá skutečnost, že tato konference byla 
akreditována Slovenskou akreditačnou radou pre kontinu-
álne medicínske vzdelávanie, takže její nesporný přínos ke 
zvyšování kvalifikace pracovníků analytických laboratoří 
nejrůznějšího zaměření byl oceněn i po formální stránce. 
Významný podíl na kvalitě konference a přátelské atmo-
sféře při ní vytvořené mělo i 20 firem prezentujících nej-
modernější analytickou instrumentaci a její možnosti jak 
formou přednášek, tak formou zajímavých exponátů na 
paralelní výstavě. Závěrem nezbývá než poděkovat za 
výborně odvedenou práci vědeckému výboru v čele s prof. 
Ing. Janem Labudou, DrSc. a organizačnímu výboru v čele 
s Ing. Světlanou Hrouzkovou, PhD.,  a v neposlední řadě 
i výkonné redaktorce našeho časopisu Ing. Radmile Řáp-
kové. A popřát si, aby i příští konference této série, která 
je plánována na rok 2014, byla stejně úspěšná.  

Jiří Barek 
 

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   

Zákony, které ovlivní život chemiků 

143/2012 Sb. Nařízení vlády o postupu pro určování znečištění 
odpadních vod, provádění odečtů množství zne-
čištění a měření objemu vypouštěných odpadních 
vod do povrchových vod  

133/2012 Sb. Vyhláška o uveřejňování vyhlášení pro účely 
zákona o veřejných zakázkách a náležitostech 
profilu zadavatele  

123/2012 Sb.  Vyhláška o poplatcích za vypouštění odpadních 
vod do vod povrchových  

104/2012 Sb.  Vyhláška o stanovení bližších požadavků na po-

stup při posuzování a uznávání nemocí z povolání 
a okruh osob, kterým se předává lékařský posu-
dek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž 
nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, 
a náležitosti lékařského posudku (vyhláška o 
posuzování nemocí z povolání)  

97/2012 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání osvěd-
čení o přírodních léčivých zdrojích a zdrojích 
přírodních minerálních vod a o zrušení osvědčení 
přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních 



Chem. Listy 106, 693720 (2012)                                                                                                                                             Bulletin 

702 

minerálních vod  
85/2012 Sb. Zákon o ukládání oxidu uhličitého do přírodních 

horninových struktur a o změně některých zákonů  
73/2012 Sb. Zákon o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, 

a o fluorovaných skleníkových plynech  
55/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších před-
pisů  

38/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzo-
vání vlivů na životní prostředí), ve znění pozděj-
ších předpisů  

32/2012 Sb. Vyhláška o přípravcích a dalších prostředcích na 
ochranu rostlin  

6/2012 Sb. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělový-
chovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu vý-
zkumných organizací schválených pro přijímání 
výzkumných pracovníků ze třetích zemí  

4/2012 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 467/2009 Sb., kterým se pro účely trestního 
zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je 
množství větší než malé u omamných látek, psy-
chotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů  

3/2012 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 455/2009 Sb., kterým se pro účely trestního 
zákoníku stanoví, které rostliny nebo houby se 
považují za rostliny a houby obsahující omamnou 
nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství 
větší než malé ve smyslu trestního zákoníku  

2/2012 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 454/2009 Sb., kterým se pro účely trestního 
zákoníku stanoví, co se považuje za látky s anabo-
lickým a jiným hormonálním účinkem a jaké je 
jejich větší množství, a co se pro účely trestního 
zákoníku považuje za metodu spočívající ve zvy-
šování přenosu kyslíku v lidském organismu a za 
jiné metody s dopingovým účinkem  

469/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., 
o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje 
a inovací z veřejných prostředků a o změně někte-
rých souvisejících zákonů (zákon o podpoře vý-
zkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve 
znění pozdějších předpisů  

450/2011 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečiš-
ťujících látek a prahových hodnot a údaje požado-
vané pro ohlašování do integrovaného registru 
znečišťování životního prostředí  

446/2011 Sb. Nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv 
402/2011 Sb. Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností 

chemických látek a chemických směsí a balení 
a  označování nebezpečných chemických směsí  

379/2011 Sb. Vyhláška o stanovení výše základních sazeb za-
hraničního stravného pro rok 2012  

365/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 
a  další související zákony  

350/2011 Sb. Zákon o chemických látkách a chemických smě-
sích a o změně některých zákonů (chemický zá-
kon)  

343/2011 Sb. Vyhláška o seznamu účinných látek  
342/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., 

o podmínkách uvádění biocidních přípravků 
a účinných látek na trh a o změně některých souvi-

sejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
295/2011 Sb. Nařízení vlády o způsobu hodnocení rizik ekolo-

gické újmy a bližších podmínkách finančního 
zajištění  

289/2011 Sb. Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým 
se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší 
a o změně některých dalších zákonů (zákon 
o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, 
a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunika-
cích, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Par-
lamentem dne 7. června 2011 a vrácenému prezi-
dentem republiky dne 23. června 2011  

288/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., 
o ochraně ovzduší a o změně některých dalších 
zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění poz-
dějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozem-
ních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů  

285/2011 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva 
průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se 
stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla 
podléhající schválení typu, ve znění pozdějších 
předpisů  

278/2011 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 133/2010 
Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu 
sledování a monitorování složení a jakosti pohon-
ných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a 
evidenci pohonných hmot)  

264/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů  

258/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších před-
pisů  

257/2011 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 337/2010 
Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách 
provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťová-
ní ovzduší emitujících a užívajících těkavé orga-
nické látky a o způsobu nakládání s výrobky obsa-
hujícími těkavé organické látky  

256/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., 
o vinohradnictví a vinařství a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví 
a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a zákon 
č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu 
a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně 
spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů  

250/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., 
o mírovém využívání jaderné energie a ionizující-
ho záření (atomový zákon) a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  

249/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., 
o mírovém využívání jaderné energie a ionizující-
ho záření (atomový zákon) a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 
ve znění pozdějších předpisů  

245/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., 
o rostlinolékařské péči a o změně některých souvi-
sejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
a další související zákony  

221/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., 
o ochraně ovzduší a o změně některých dalších 
zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění poz-
dějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb., o spo-
třebních daních, ve znění pozdějších předpisů  
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208/2011 Sb. Nařízení vlády o technických požadavcích na 
přepravitelná tlaková zařízení  

178/2011 Sb. Nařízení vlády o stanovení některých pyrotechnic-
kých výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit 
jejich dovoz, a vzoru žádosti o udělení povolení  

175/2011 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 450/2005 
Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látka-
mi a náležitostech havarijního plánu, způsobu 
a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování 
a odstraňování jejich škodlivých následků  

                                                                                   

Členská oznámení a služby 

Noví členové ČSCH 2012 
 
Al Anshori Jamaludin M.Sc., studující, PřF MU Brno 
Bayer Karol, Ing., FCHT Univerzita Pardubice 
Bayerová Tatjana, Ing., Universität für Angewandte 

Kunst Wien 
Belza Jan, studující, SPŠCH Brno 
Bernard Martin, studující, ÚCH AV ČR Praha 
Blechová Irena, Ing., Brno 
Bogdanic Grozdana, Dr., ÚCHP AV ČR Praha 
Brázdová Andrea, Ing., studující, VŠCHT Praha 
Bulánek Roman, doc. Ing., Ph.D., Univerzita Pardubice 
Bursová Miroslava, studující, PřF UK Praha 
Cidlina Antonín, studující, FAF UK Hradec Králové 
Coufal Radek, studující, PřF UK Praha 
Fišnar Jakub, Ing., studující, VŠCHT Praha 
Hájková Andrea, Mgr., studující, PřF UK Praha 
Hasalíková Darja, studující, ÚCHP AV ČR Praha 
Ilko Vojtěch, Ing., studující, VŠCHT Praha 
Janďourek Ondřej, Mgr., studující, FAF UK Hradec 

Králové 
Jaworek Pavel, Bc., studující, PřF UP Olomouc 
Karpíšková Jana, Mgr., studující, Technická univerzita 

v Liberci 
Keprová Alena, Ing., studující, VŠCHT Praha 
Kohutová Anna, Ing., studující, FCHT Univerzita 

Pardubice 
Konečný Michael, Ing., studující, VŠCHT Praha 
Králík Antonín, studující, VŠCHT Praha 
Krejčíková Alena, Mgr., studující, PřF UK Praha 
Kup Tomáš, studující, PřF UK Praha 
Luňáková Petra, Ing., studující, FCHT Univerzita 

Pardubice 
Mašát Milan, Mgr., studující, MFF UK Praha 
Mika Jan, Bc., studující Přf UK Praha 
Mikušek Jiří, Mgr., studující, FAF UK Hradec Králové 
Mišková Linda, Ing., VŠCHT Praha 

Němeček Jan, Mgr., studující, FAF UK Hradec Králové 
Nováková Kateřina, Ing., studující, ÚFCH J.H. AV ČR  

Praha 
Palkovská Monika, studující, PřF Ostravské univerzity 

Ostrava 
Pěnčíková Kristýna, Mgr., studující, LF MU Brno 
Pohořelý Michael, Ing. , Ph.D., ÚCHP AV ČR Praha 
Pokluda Adam, studující, Wichterlovo gymnázium 

Ostrava 
Prchal Vít, Mgr., studující, PřF UK Praha 
Procházková Kamila, studující, VŠCHT Praha 
Roubíčková Iva, Ing., studující, VŠCHT Praha 
Servusová Barbora, Mgr., stududjící, FAF UK Hradec 

Králové 
Skaličková Sylvie, Bc., studující, Mendelova univerzita 

Brno 
Slavíček Jan, Bc., studující, VŠCHT Praha 
Smékalová Monika, Mgr., studující, PřF UP Olomouc 
Smetana Bedřich, doc.Ing., Ph.D., VŠB TU Ostrava 
Storch Jan, Ing., Ph.D., ÚCHP AV ČR Praha 
Strouhal Ondřej, Mgr., studující, PřF UP Olomouc 
Svobodová Pavlína, studující, Gymnázium Zlín 
Šembera Filip, Ing., studující, ÚOCHB AV ČR Praha 
Šimůnek Ondřej, Bc., studující, VŠCHT Praha 
Šlamborová Irena, Mgr., Ph.D., Technická univerzita 

Liberec 
Štefelová Jana, Bc., studující, PřF Ostravská univerzita 

Ostrava 
Tichý Michal, Mgr., studující, ÚOCHB AV ČR  Praha 
Tylová Tereza, Mgr., studující, PřF UK Praha 
Vaněk Jakub, Mgr., studující, PřF MU - CEITEC Brno 
Vašňovská Ivana, studující, PřF Ostravské univerzity 

Ostrava 
Veselá Petra, studující, PřF Ostravské univerzity Ostrava 
Zajícová Veronika, Mgr., Ph.D., Technická univerzita 

Liberec 
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Střípky a klípky o světových chemicích 

Před sto lety se narodil "lovec transuranů" 
americký atomový vědec Glenn Seaborg 
”Výsledky lidského rozumu musí sloužit lidstvu a nikdy 
nesmí být použity na nehumánní cíle.‟ 

Niels Bohr 
 
Když se již zdálo, že možnosti objevování nových 

chemických prvků jsou vyčerpány, vstoupil do společen-
ství geniálních fyziků a chemiků dvacátého století budoucí 
světově proslulý jaderný fyzik a radiochemik Glenn Theo-
dore Seaborg, univerzitní profesor, spoluobjevitel plutonia 
a řady dalších transuranů, nositel Nobelovy ceny za chemii 
a vědecký poradce devíti amerických prezidentů v otáz-
kách vědy a výchovy. Ještě za jeho života byl po něm po-
jmenován nový chemický prvek – seaborgium.   

Narodil se před sto lety 19. dubna 1912 v malém hor-
nickém městečku Ishpeming (Michigan) v dělnické rodině, 
jejíž předkové pocházeli ze Švédska. Když mu bylo deset 
let, rodina se z existenčních důvodů přestěhovala do Kali-
fornie, kde po absolvování střední školy studoval na uni-
verzitě v Los Angeles a zároveň si přivydělával sběrem 
starého papíru, roznáškou novin, sekáním trávníků a další-
mi příležitostnými pracemi, aby si mohl hradit finanční 
náklady na vysokoškolské vzdělání. Po ukončení studia se 
stal asistentem v chemickém ústavu univerzity, ale již 
v roce 1934 přešel na Kalifornskou univerzitu do Ber-
keley, kde roku 1937 obhájil doktorskou disertaci a jíž 
zůstal celý život věrný. Pouze za druhé světové války pra-
coval v letech 1942–1946 v metalurgické laboratoři Chi-
cagské univerzity na projektu první atomové bomby. Ač-
koliv se na tomto výzkumném úkolu aktivně podílel, byl 
členem komise badatelů z řad fyziků, chemiků a biologů, 
která vypracovala odvážné memorandum, adresované 
ministru války USA, jednoznačně se stavící proti použití 
jaderné zbraně v Japonsku. S tím také souvisí pozdější 
Seaborgův zájem o mírové využití atomové energie a jeho 
účast při mezinárodních jednáních o odzbrojení ve světě 
a možnostech soužití různých společenských soustav v 
atomovém věku. V roce 1945 se stal profesorem chemie 
na domovské univerzitě v Berkeley (Univerzity of Califor-
nia at Berkeley), patřící mezi přední a vědecky nejúspěš-
nější univerzity na světě. Na vrcholu akademické kariéry 
se ocitl v roce 1958, kdy se stal jejím rektorem. Přes svoje 
nesčetné pedagogické a vědecké povinnosti se po celý 
život aktivně zajímal o atletiku a další sporty a vedl atle-
tickou asociaci západních univerzit. V letech 1961–1968 
byl předsedou komise pro atomovou energii a členem Ná-
rodní akademie věd USA. Nobelovu cenu za chemii pro 
rok 1951 obdržel spolu se svým kolegou z Berkeley profe-
sorem fyziky E. M. McMillanem za objevy v oblasti che-
mie transuranů – prvků ležících v Mendělejevově perio-
dické soustavě prvků za uranem. Jeden z nejznámějších 
vědců minulého století zemřel na jeho samém konci 
25. února 1999 v městečku Lafayette v Sanfranciské zátoce.  

Ve své vědecké práci se Seaborg zabýval především 
problémy chemie jaderných přeměn. Dosáhl velkých úspě-
chů v získávání uměle připravených chemických prvků. 
Nejdříve ve spolupráci s E. M. Mcmillanem, J. W. Kenne-
dym a E. C. Wahlem připravil a izoloval v jaderné labora-
toři v Berkeley bombardováním uranu jádry deuteria 
23. února 1941 nový prvek s atomovým číslem  94 – plu-
tonium. Rok předtím objevili McMillan a P. H. Abelson 
první transuran, který nazvali neptunium. Oba prvky mo-
hou za své jméno děkovat tomu, že za planetou Uran jsou 
v naší slunečné soustavě ještě dvě planety: Neptun a Pluto. 
Aby bylo možno prozkoumat vlastnosti plutonia, bylo 
třeba vyrobit je dostatečném množství. Ale odstřelováním 
jader uranu pomocí cyklotronu se ho za celý rok podařilo 
vyrobit pouze půl miligramu.  Se svými spolupracovníky 
se mu přes to podařilo prozkoumat nejen chemické vlast-
nosti tohoto radioaktivního a toxického prvku, ale vypra-
covat technologii velkovýroby plutonia v atomových reak-
torech. 

V roce 1944 se podílel na objevu prvků s atomovými 
čísly 95 a 96, které byly nazvány americium a curium, 
v roce 1949 na objevu prvku s atomovým číslem 97 na-
zvaného berkelium a v roce 1950 prvku s atomovým čís-
lem 98 – kalifornium. Prozkoumal chemické vlastnosti 
těchto prvků, určil jejich atomovou strukturu a místo v 
periodické soustavě. Svými výzkumy otevřel cestu k obje-
vům dalších transuranů – einsteinia, fermia, mendelevia, 
nobelia a lawrencia (dnes je jich prozatím známo 24). Ná-
vrh amerických vědců na pojmenování prvku s atomovým 
číslem 106 (objevený téměř současně ve dvou světových 
laboratořích roku 1974 – sovětském Dubně a americkém  
Berkeley) po dosud žijícím vědci vzbudil značné rozpaky 
a diskuze ve vědeckém světě. Po mnoha debatách bylo 
konečně na zasedání IUPAC v roce 1997 definitivně po-
tvrzeno pojmenování tohoto prvku seaborgium s chemic-
kou značkou Sg.  

Trochu strohé životopisné údaje oživme závěrem 
o jednu úsměvnou historku: V hektické válečné atmosféře 
roku 1942 se Seaborg rozhodl představit svoji vyvolenou 
dívku Helenu Griggsovou (sekretářku vynálezce a kon-
struktéra cyklotronu E. Lawrence) rodičům v Kalifornii. 
Při zpáteční cestě vlakem z Los Angeles do Chicaga se 
neplánovaně rozhodli uskutečnit svatbu; vystoupili v ne-
vadském městě Caliente, kde však neměli momentálně 
k dispozici oddávajícího úředníka. Naštěstí zástupce míst-
ního šerifa byl absolventem univerzity v Berkeley a byl 
šťastný, že může svému tehdy již známému kolegovi po-
moci. Usadil je mezi balíky do poštovního kamionu, který 
je dopravil do 25 km vzdáleného krajského města Pioche, 
kde byli konečně oddáni. Svědky na jejich svatbě byli 
úředník a  vrátný na radnici. Přes tyto peripetie jim man-
želství se šesti dětmi vydrželo 56 let. Seaborg často laska-
vě říkal o své manželce, že "jde o jeho nejlepší objev". 

Bohumil Tesařík 
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Šest  čestných doktorátů  
Jaroslava Heyrovského 

 
Není všeobecně známo, že profesor Jaroslav Heyrov-

ský, jediný český laureát vědecké Nobelovy ceny, za své-
ho života získal mezi mnoha dalšími oceněními i šest čest-
ných doktorátů od různých evropských univerzit. Zřejmě 
je to nejvyšší počet čestných doktorátů, které kdy český 
chemik obdržel.  

 
Vysoká  škola  technická  Drážďany (THD) 

  
Prof. K. Schwabe, ředitel Ústavu elektrochemie 

a fyzikální chemie THD, koncem března 1955 podal návrh 
na udělení Dr.h.c. profesoru Jaroslavu Heyrovskému, 
v němž uvedl údaje o původu navrhovaného,  jeho studiu 
a jeho pedagogické činnosti na Přírodovědecké fakultě 
Univerzity Karlovy. Větší část Schwabeho návrhu je věno-
vána Heyrovského vědecké činnosti. Schwabe vyjmenová-
vá a komentuje objev elektrolýzy s kapkovou rtuťovou 
elektrodou, konstrukci polarografu a zavedení oscilogra-
fické polarografie, jeho monografii „Polarographie“ z roku 
1941, založení časopisu Collection v roce 1928 (spolu s E. 
Votočkem) a vytvoření pražské polarografické školy ze 
žáků a spolupracovníků. Dále konstatoval ohromné rozší-
ření polarografie v různých oborech a světové uznání Hey-
rovského díla. Heyrovského polarografii vylíčil jako meto-
du s mimořádným použitím zejména v analytice.  
Schwabeho návrh podaný fakultě matematicko-
přírodovědné THD hladce prošel. Bylo dohodnuto, že di-
plom Dr.h.c. bude předán velvyslancem NDR. K předání 
došlo  dne 21. dubna 1955 na velvyslanectví NDR v Praze. 
Zúčastnili se jej prezident ČSAV a ministr Z. Nejedlý,  
členové prezidia ČSAV (akademici Wirth  a Brdička  
a další hosté).  V drážďanském diplomu je uvedeno, že 
hodnost  Doctoris Rer. Nat. h.c. se uděluje za Heyrovského 
vynikající zásluhy o elektrochemickou měřící techniku, 
kterou realizoval objevem, vývojem a zdokonalením pola-
rografie. 

 
Varšavská   univerzita 

 
Už počátkem roku 1947 sdělil Wiktor Kemula, Hey-

rovského žák,  děkan Matematicko-přírodovědné fakulty 
Varšavské univerzity v dopisu J. Heyrovskému,  že fakulta 
ho navrhla  na čestného doktora chemie, že senát univerzi-
ty  tento návrh schválil a že musí být potvrzen i polským 
ministerstvem školství. Ministerstvo však nejprve návrh 
neschválilo s tím, že Heyrovský je údajně na dovolené 
kvůli obvinění z kolaborace s Němci, později však 
s návrhem souhlasilo. K předání diplomu a příslušné pro-
moci mělo dojít v květnu 1950. Heyrovský si hned zažádal 
u čs. ministerstva školství  o pas k cestě do Polska, leč 
jeho žádost nebyla včas vyřízena, z čehož byl roztrpčen. 
Cestu do Polska pro doktorát i plánované přednášky tedy 
odložil. Počátkem února 1956 se Heyrovský zúčastnil me-
zinárodního polarografického kongresu ve Varšavě. Po 
něm převzal 6. února čestný doktorát. Slavnostní promoce 

se konala v budově rektorátu ve zlaté síni. Obřad vykonali  
rektor univerzity prof. Stanislav Turski, prof. Kemula 
a prof. Wojciech Swietoslawski jako promotor za přítom-
nosti čestných hostů.  Heyrovský převzal diplom vystave-
ný již v roce 1950 a tudíž podepsaný tehdejším rektorem 
J. Wasilkowskim. V textu diplomu není uvedeno, za jaké 
zásluhy se doktorát uděluje. To však bylo uvedeno 
v oficiální pozvánce na promoci (za vynikající zásluhy 
v oboru elektrochemie). Varšavský doktorát udělený  již 
v roce 1950 byl tedy Heyrovskému předán po téměř 
6 letech.                         

 
Pařížská  univerzita 

 
Dne 22. srpna 1960 byl odeslán J. Heyrovskému do-

pis rektora Pařížské univerzity se sdělením, že  na návrh 
Farmaceutické fakulty a po jeho schválení univerzitní ra-
dou mu bude udělen čestný doktorát na slavnostním zase-
dání univerzity 4. listopadu. Laudatio měl přednést doyen 
Farmaceutické fakulty prof. René Fabre, který požádal 
Heyrovského o podklady k laudatiu, čemuž Heyrovský rád 
vyhověl. Jelikož od 25. 10. byl Fabre dlouhodobě 
v Rakousku, úloha řečníka přešla na prof. G. Valetteho. 
Slavnostní zasedání s účastí francouzského ministra škol-
ství se konalo skutečně 4. listopadu ve velkém amfiteátru 
Sorbonny. Pařížská univerzita udělila ten den 10 čestných 
doktorátů významným vědcům z celého světa včetně 
J. Heyrovského, kterého doprovázela manželka. Odeznělo 
celkem pět laudatií, k Heyrovskému a prof. Danielu 
Bovertovi, taktéž nositeli Nobelovy ceny, měl projev prof. 
Valette. Jeho projev byl dlouhý, větší část se týkala Hey-
rovského života a díla. Mezi projevy hrál orchestr kratší 
díla M. Ravela a G. Bizeta. Po předání diplomů a šerp 
novým doktorům měl závěrečné slovo rektor univerzity 
Jean Sarrailh. Slavnost byla zakončena Fantastickým tan-
cem E. Chabriera. V Heyrovského diplomu datovaném 
4. 11.1960 a podepsaném rektorem univerzity se uvádí, že 
iniciativa k udělení čestného doktorátu panu Jaroslavu 
Heyrovskému, laureátu Nobelovy ceny a profesoru Karlo-
vy univerzity v Praze, vzešla z Farmaceutické fakulty. 
V diplomu však není uvedeno, za jaké práce či zásluhy se 
čestný doktorát uděluje. Heyrovský měl připraven děkov-
ný projev, ale není dnes známo, zda na slavnosti zazněl 
(program slavnosti děkovné projevy nových doktorů neu-
vádí). Následující den byly v pařížských denících zprávy 
o slavnostním zasedání na Sorbonně. Cestu do Paříže pro 
čestný doktorát hradil Heyrovský z peněz za Nobelovu 
cenu. 

 
Vídeňská  univerzita 

 
Tato velmi stará středoevropská univerzita slavila 

r. 1965 své 600. výročí založení. V rámci oslav udělila 
několik čestných doktorátů včetně Dr.h.c. Jaroslavu Hey-
rovskému.  Prvně o této poctě byl Heyrovský informován 
rektorem prof. K. Fellingerem v dubnu 1965 s tím že na 
doktorát jej navrhl děkan lékařské fakulty a že akademický 
senát a profesorské kolegium fakulty návrh schválily. 
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K předání doktorátů mělo dojít a došlo během oslav uni-
verzity 11. května 1965 v Burgtheatru. Heyrovský se pí-
semně omluvil, že se ze zdravotních důvodů nemůže 
k promoci dostavit. Bylo tedy domluveno, že diplom pře-
vezme v Praze od rakouského velvyslance, což se událo 
v červenci 1965. V diplomu vystaveném ve Vídni 
11. května 1965 a podepsaném rektorem Fellingerem, dě-
kanem lékařské fakulty prof. L. Breiteneckerem a promo-
torem prof. A. Leskym je uvedeno, že čestný doktorát 
lékařství se uděluje prof. Heyrovskému za polarografii 
užívanou v chemických analýzách, v biochemii a klinic-
kém lékařství.  

 
Karlova univerzita 

 
O návrhu na udělení čestného doktorátu prof. 

J. Heyrovskému rozhodla vědecká rada Přírodovědecké 
fakulty na zasedání 27. 5. 1965. Návrh úřední cestou po-
stoupila rektorátu univerzity. K 550. výročí upálení mistra 
Jana Husa uspořádala univerzita 6. 7. 1965 ve velké aule 
Karolina vzpomínkové zasedání, jehož jedním z bodů pro-
gramu bylo i udělení 9 čestných doktorátů nejvýznamněj-
ším vědcům a pedagogům. Jaroslavu Heyrovskému udělila 
čestný doktorát chemie. V latinsky pronesené promoční 
formuli promotor uvedl Heyrovského objev polarografie 
a vytvoření nové vědní disciplíny. Všichni přítomní noví 
doktoři po té postupně složili latinsky slib. Děkovnou řeč v 
češtině (předem připravenou rektorátem) za ně přednesl 
profesor František Burian. Heyrovského diplom je pode-
psán děkanem Přírodovědecké fakulty Milanem Drátov-
ským, rektorem Jaroslavem Procházkou a promotorem 
Vladimírem Šnaidem. 

 

Frankfurtská  univerzita 
 
O tom, že má být J. Heyrovskému udělen čestný dok-

torát Frankfurtské univerzity, se Heyrovský oficiálně 
dozvěděl z dopisu datovaném 31. 1. 1966. Ze zdravotních 
důvodů si Heyrovský nemohl pro doktorát přijet do Frank-
furtu nad Mohanem. Bylo tedy domluveno, že diplom mu 
bude předán v Praze. Slavnostní promoce se konala 
2. června v pražském Sylva-Tarouccově paláci. Hosty 
kromě Heyrovského rodinných příslušníků byli rektor 
Karlovy univerzity, akademici ČSAV, zástupci médií 
a téměř celý PÚJH včetně autora těchto řádků. Projev pro-
nesl iniciátor udělení doktorátu prof. H. Oelschläger. Pro-
motorem byl profesor Farmaceutické fakulty H. Staude.   

 
Poznámka: V roce 1959 se jednalo ve Francii o uděle-

ní čestného doktorátu Jaroslavu Heyrovskému univerzitou 
v Aix-Marseille. Rada této univerzity podala 25. 4. 1959 
příslušný návrh a francouzské ministerstvo školství jej 
24. 6. 1959 schválilo. Dokument o schválení čestného 
doktorátu lze považovat za dostatečný doklad toho, že 
doktorát byl udělen, i když k převzetí diplomu Heyrov-
ským nedošlo. Podle uvedeného by tedy šlo o sedmý dok-
torát a tento článek by měl tedy mít název "Sedm čestných 
doktorátů Jaroslava Heyrovského". 

 
Práce byla vypracována v rámci grantového projektu 

GA AVČR s identifikačním kódem IAA800630901. 
 

Jiří Jindra 
 
 

Diskuse 

Faulknerova pravidla 
 

David John Faulkner, významný chemik z oblasti 
mořských přírodních látek (1942-2002)1, publikoval řadu 
pravidel, která odvodil při svém celoživotním studiu a 
určování struktur přírodních látek2. 

 
1. Látka o sumárním vzorci C15H22O2 může mít teoretic-

ky 138 miliard možných izomerů. 
2. Spektroskopisté jsou někdy vinni ze zaujatého názo-

ru, jindy z „tunelového vidění“. 
3. Fakt, že máme při určování struktury představu o 

výchozí stuktuře, může mít někdy za následek 
„kletbu vědomostí“. 

4. Nikdy nenavrhujte strukturní vzorec před tím, než 
jste změřili všechna dostupná spektrální data. 

5. Pokud je struktura nekompatibilní s libovolnou měře-
nou veličinou, jakkoliv malou, pak je struktura špat-
ně. 

6. Vždy se snažte najít alternativní možné struktury 
dříve než někdo jiný a vyhodnocujte je systematicky.  

7. Struktura látky může být potvrzena pouze jako chyb-
ná. 

8. V analytické chemii je určení struktury látky vždy jen 
hypotézou. 

 
Poněkud pesimistický náhled na luštění struktur che-

mických sloučenin může být ponaučením, že ne vždy je 
v této oblasti situace jednoduchá. 

 
Pavel Drašar 

LITERATURA 
 
  1. Andersen R.: Nat. Prod. Rep. 21, E3 (2004). http://
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  2.  Sasaki R.: soukromé sdělení. 
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ChemPubSoc Europe 
 
Konsorcium evropských chemických 
společností ChemPubSoc Europe vydává 
sérii předních periodik, včetně poslední-
ho v řadě, ChemPlusChem, které je po-

kračovatelem (77. ročníkem) časopisu Collection of Cze-
choslovak Chemical Communications. Základ konsorcia 
byl položen skupinou chemiků, kde vedoucí postavení 
zaujali Jean-Marie Lehn, Heinrik tom Dieck, Peter Gölitz, 
Eva Wille, Německá chemická společnost (GDCh) a na-
kladatelství Verlag Chemie (Weinheim): Nedílnou součás-
tí počátku byl i časopis Angewandte Chemie. Idea, která 
za založením konsorcia existovala, předestřela vizi silných 
evropských časopisů, které by nahradily časopisy národní, 
které nemohly v té době stačit tempu a kvalitě, které nasa-
dila přední světová nakladatelství (Elsevier, Springer, 
ACS, RCS a podobně). V roce 1993 na setkání v Mnicho-
vě založila GDCh s nakladatelstvím VCH časopis Chemis-
try – A European Journal, který v prvých vydáních vyšel 
jako součást tištěné verze Angewandte Chemie. 

Po sérii bilaterálních schůzek v Holandsku, Belgii 
a Francii většinou mezi GDCh, VCH a národní chemickou 
společností vykrystalizovala situace tak, že bylo možno 
přemýšlet o sjednocení národních chemických časopisů do 
dvou nových, European Journal of Organic Chemistry 
a European Journal of Inorganic Chemistry, což se také 
stalo skutkem na schůzi zástupců jmenovaných stran 
(GDCh, nizozemská KNCV, belgické KVCV/SRC, fran-
couzská SCF, italská SCI) v Římě 1997. „Zanořeny“ byly 
časopisy Recueil des Travaux Chimiques des Pay-Bas 
(KNCV), Liebigs Annalen a Chemische Berichte (GDCh). 
Nové časopisy opět vyšly „na zádech“ Angewandte, což se 
ostatně stalo zvykem. 

V roce 1998 pak byli na schůzi v Amsterodamu při-
zváni zástupci Španělska (RSEQ), Portugalska (SPQ), 
Polska (PTC), Maďarska (MKE), Řecka (AGC) a Česka 
(ČSCH). Společnosti, které měly národní časopis 
a „zanořili“ jej do konsorcia, se stali plnoprávnými členy 
a vlastníky. Byly to Bulletin des Sociétés Chimiques Bel-
ges (KVCV), Bulletin de la Société Chimique de France 
(SCF), Gazetta Chimica Italiana (SCI), Chimika Chronika 
(EEX), Anales de Quimica (RSEQ). V roce 1999 pak do-
šlo k inkorporaci Revista Portuguesa de Quimicia (SPQ) 
a Acta Chimica Hungarica: Models in Chemistry (MKE). 
Protože jednání Heinrika tom Diecka jak s vedením AV 
ČR, tak Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR 
nevedla k amalgamaci časopisu Collection do konsorcia, 
byla České společnosti chemické nabídnuta možnost za-

koupení „akcií“ konsorcia, což se skutečně stalo a ČSCH 
byla taktéž přijata do struktury členů a vlastníků, podobně 
jako další společnosti. 

Konsorcium poté zahájilo velkorysou ediční politiku 
s tím, že někdy zakládalo časopisy nové, které se profilo-
valy ve vydavatelských nikách, nebo přetvářelo další exis-
tující specializované časopisy. V roce 2000 bylo zahájeno 
vydávání časopisu ChemBioChem a časopis Chimie Phys-
ique et de Physico Chimie Biologique (SCF) byl přetvořen 
do ChemPhysChem. 

V roce 2002 na schůzi ve Frankfurtu, které se zúčast-
nili zástupci 12 společností, bylo konsorcium instituciali-
zováno a pojmenováno Editorial Union of Chemical Soci-
eties (EuChemSoc). Zakládajícími členy EuChemSoc se 
stali všichni spoluvlastníci časopisu Chemistry – A Euro-
pean Journal, tj. i ČSCH. 

V roce 2005-6 bylo sesterskou Asian Chemical Edito-
rial Society (ACES) zahájeno ve vydavatelství Wiley-
VCH (VCH bylo mezitím pohlceno firmou J. Wiley) vydá-
vání časopisu Chemistry – An Asian Journal. EuChemSoc 
v roce 2006 zahájil vydávání ChemMedChem, který vzni-
kl přerodem Il Farmaco (SCI) a v roce 2008 se časopis 
Annali di Chimica (SCI) přerodil do podoby Chem-
SusChem.  

Na schůzi v Gentu roku 2009 se konsorcium přejme-
novalo na Chemistry Publishing Societies Europe 
(ChemPubSoc Europe, CPSE). O rok později byly ke spo-
lupráci přizvány společnosti ze Slovenska (SChS) a Švý-
carska (SCG) a bylo zahájeno vydávání časopisů Chem-
CatChem a ChemistryViews. Roku 2010 pak do konsorcia 
plně vstupuje časopisem Polish Journal of Chemistry pol-
ská PTCh.  

Pro českou chemickou scénu je zajímavý rok 2012, 
kdy časopis Collection of Czechoslovak Chemical 
Communications začal ve svém 77. ročníku vycházet pod 
názvem ChemPlusChem, jako časopis CPSE, po dohodě 
vedené ÚOCHB AV ČR, CPSE a nakladatelství Wiley-
VCH. Redaktory nového časopisu se stali společně 
Matthias Driess (DE), Michal Hocek (CZ) a Nico Som-
merdijk (NL). Téhož roku začíná konsorcium publikovat 
časopis ChemistryOpen, který jako prvý plně „open sour-
ce“ časopis CPSE publikuje jak chemické publikace, tak 
anotace disertačních prací. 

Pokud jde o další charakteristiky české účasti 
v aktivitách 16 společností sdružených v CPSE, je ČSCH 
vlastníkem všech dosud vydávaných časopisů, je zastoupe-
na jedním šéfredaktorem a v rámci redakčních rad pracuje 
z celkového počtu 1,74 % Čechů, což je číslo kdesi 
v polovině pelotonu. Je vhodné připomenout, že ČSCH ve 

Zprávy 
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struktuře „výnosu z akcií“ získá tím více peněz, čím více 
autorů z ČR publikuje v časopisech konsorcia a čím více 
chemiků z ČR se registruje na ChemistryViews. Pro ČSCH 
je aktivita v rámci CPSE velmi významnou částí spektra 
zahraničních spoluprací a nezbývá na tomto místě než 
znovu poděkovat bývalému řediteli GDCh a čestnému 
členu ČSCH Prof. Heinriku tom Dieckovi, který pro 
ČSCH otevřel dveře do konsorcia svou osobní angažova-
ností. 

Pavel Drašar 
 
 

RNDr. Karolína Pecková Ph.D. získala  
Stipendium firmy L´Oréal pro ženy  
ve vědě 2012 

 
Úvodem tohoto článku se nepochybně sluší poděko-

vat firmě  L´Oréal za její kromobyčejný počin, jehož vý-
znam a rozsah si naše veřejnost možná ani v plné míře 
neuvědomuje. Proto je dobře připomenout následující slo-
va Markéty Dvořáčkové, ředitelky komunikace společnosti 
L´Oréal :„Společnost L´Oréal oceňuje ženy, které mají 
ambice ukázat své znalosti a dovednosti i za hranicemi 
svých ústavů. Tyto ženy se zároveň pouští do boje s vědec-
kým bádáním, s něčím, co má odvážný začátek, nepředví-
datelný průběh a nejistý konec. Potřebují k tomu nejen 
odvahu, vytrvalost, ale také důvěru, podporu a uznání. 
Věříme, že právě naše stipendium je také vyjádřením pod-
pory a uznání těmto odvážným ženám. V České republice 
ho letos udílíme již po šesté a jsme na to patřičně hrdí“. 
A tato hrdost je naprosto na místě. Rostoucí roli žen ve 
vědě nelze nevidět a rozhodně není jenom výsledkem ros-
toucího procentuálního zastoupení žen mezi studenty vyso-
kých škol a tím pádem i ve vědecko-výzkumných institu-
cích nejrůznějších typů. V mnohem větší míře je výsled-
kem fascinujícího pracovního nasazení většiny žen, které 
si vědu zvolily jako svůj životní osud, jejich schopnosti 
hledat a nalézat nová řešení a jejich obětavosti, bez níž by 
nemohly současně zvládnout obrovské množství práce ve 
vědě vedle jejich stejně obdivuhodného pracovního nasa-
zení při péči o rodinu, která – ač by tomu tak být nemělo – 
i nadále spočívá převážně na jejich bedrech.  

Obdivuhodné pracovní nasazení RNDr. Karolíny Pec-
kové, PhD. z katedry analytické chemie Přírodovědecké 
fakulty Univerzity Karlovy v Praze je dobře známo všem 
spolupracovníkům na katedře a i řadě členů České společ-
nosti chemické, kteří ji znají jako velmi agilní členku vý-
boru odborné skupiny analytické chemie a členku revizní 
komise této společnosti. Výsledkem tohoto nasazení je, že 
během 4 let od narození první dcery Johanky (* 3.5.2008), 
ke které se brzy připojila druhá dcera Pavlínka 
(* 8.11.2010), dokázala vyprodukovat 20 publikací 
v impaktovaných zahraničních časopisech a vystoupit na 
řadě kvalitních zahraničních konferencí. Vzhledem 
k tomu, že obě dcerky jsou po mamince kromobyčejně 
živé a svéhlavé, jde o výkon hodný úcty. Sledovat při péči 
o dvě neposedné děti (nemluvě o péči nepochybně vyžado-

vané i manželem, vždyť my muži se dobře známe) nejno-
vější trendy v oblasti jejího vlastního vědeckého zaměření 
a připravit  i realizovat řadu náročných vědeckých projek-
tů, je opravdu obdivuhodné. A Karolinou předložený pro-
jekt zaměřený na využití supramolekulárních systémů 
v elektroanalytické chemii a jejich studium pomocí elek-
trod z netradičních elektrodových materiálů na bázi amal-
gamů, borem dopovaného nanokrystalického diamantové-
ho filmu, či mikrokuliček ze skleného uhlíku, skutečně 
kvalitní je. Nechci se zde o něm příliš rozepisovat, neboť 
nepochybuji o tom, že Karolina se s tímto projektem 
i s dosaženými výsledky čtenářům našeho časopisu brzy 
pochlubí. A nepochybuji ani o tom, že se jí podaří dosáh-
nout plánovaných výsledků a využít je ke konstrukci chyt-
rých senzorů pracujících na principech naznačených 
v oceněném projektu. A je velkou zásluho firmy L´Oréal, že 
jí dosažení těchto výsledků výrazným způsobem usnadní. 

Závěrem bych rád Karolině jménem svým a jménem 
všech spolupracovníků, kolegů i studentů poblahopřál 
k tomuto úspěchu, popřál jí mnoho úspěchů jak v její další 
vědecké práci, tak i ve výchově obou dcer (a možná i man-
žela). Ať má hodně radosti jak z vědecké práce a jejích 
výsledků, tak i v soukromém a rodinném životě. A ještě 
jednou bych rád co nejsrdečněji poděkoval firmě L´Oréal 
za její krásnou, záslužnou a neobyčejně užitečnou aktivitu 
v této oblasti. 

Jiří Barek 
 
 

ZLATÍ PŘÍRODOVĚDCI 
První olympiáda roku 2012 
a pro Českou republiku hned 
zlatá medaile!  
 
V litevském Vilniusu se 22. – 29. 4. 
2012 konal jubilejní 10. ročník prestiž-
ní přírodovědecké soutěže EUSO 
(European Union Science Olympiad, 

http://www.euso.dcu.ie, http://www.euso2012.lt). Z předmě-
tových soutěží a olympiád se jedná o první mezinárodní 

RNDr. Karolína Pecková, PhD. přebírá diplom firmy L´Oréal 
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akci z nejvyšší kategorie a podporovaných naším minister-
stvem školství, která se uskutečnila v roce 2012. Týmy 
studentů složené z biologa, chemika a fyzika řešily nároč-
né praktické úlohy, které byly v letošním roce zaměřeny 
na studium produkce kyslíku prostřednictvím řas (s cílem 
navrhnout články produkující kyslík na kosmické lodi), 
druhá úloha byla věnována jantaru a mladí přírodovědci se 
snažili navrhnout nejlepší kritéria pro ocenění jeho hodno-
ty. To, že soutěžní úlohy jsou zaměřeny na fenomény cha-
rakteristické pro účastnickou zemi, je pro soutěž EUSO 
typické. V loňském roce tuto soutěž hostila Česká republi-
ka (http://euso2011.uhk.cz) a hlavními tématy byly pivo 
(kvasinky, kvašení, měření obsahu alkoholu, hustoty a 
produkce oxidu uhličitého) a kontaktní čočky (u příležitos-
ti 50. výročí tohoto objevu). 

Celkem se soutěže zúčastnilo 22 zemí, z nichž každá 
vyslala dva týmy (celkem tedy soutěžilo 44 týmů). Česká 
republika se EUSO účastní od roku 2007 a patří mezi ty 
nejúspěšnější. V letech 2009 a 2010 se naši mladí vědci 
dokonce stali absolutními vítězi! V loňském roce jsme 
uspěli i jako organizátoři. Podařilo se zorganizovat vysoce 
oceňovanou soutěž, která proběhla bez sebemenších pro-
blémů a zavedla několik organizačních vylepšení využi-
tých i v letošním roce. 
 
Týmy České republiky: 
A: Adam Přáda (Gymnázium Ostrov), Lucie Studená 
(Gymnázium Jan Keplera), Vladislav Wohlrath 
(Gymnázium Rokycany) celkově 5. místo, zlatá medaile 
B: Petr Smísitel (Gymnázium Bučovice), Eliška Havrdo-
vá (Gymnázium Jírovcova, Jiří Janek (Gymnázium Oto-
kara Březiny a Střední odborná škola Telč), České Budějo-
vice) - bronzová medaile, těsně za stříbrnými medailemi 
 

Kromě zlaté medaile (a solidního výsledku druhého 
týmu) jsme rádi i za to, že se tři čeští účastníci soutěže 
EUSO mohou zúčastnit i v příštím roce. Soutěž je určena 
pro maximálně sedmnáctileté a mladší přírodovědce, ve 
zlatém týmu jsme měli šestnáctiletého fyzika Vladislava 
Wolratha. Ten kromě mimořádného fyzikálního talentu 
prokázal i herecké nadání v duchu nejlepších tradic diva-

dla Járy Cimrmana při představení naší země mezinárodní-
mu publiku. Pozornost si zaslouží i to, že závěrečného 
ceremoniálu se zúčastnil bývalý prezident Litevské repub-
liky Valdas Adamkus, který osobně předal zlaté medaile. 
Absolutním vítězem se v roce 2012 stal tým Estonska, 
který vystřídal v České republice zvítězivší tým Maďarska. 

Vedoucím delegace České republiky byla Ing. Jana 
Ševcová (NIDM; jana.sevcova@nidm.cz), experty na jed-
notlivé vědní oblasti, členy mezinárodní jury a překladateli 
úloh byli chemik prof. Ing. Karel Ventura (Fakulta che-
micko-technologická, UPa; karel.ventura@upce.cz), fyzik 
RNDr. Jan Kříž, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta, UHK; 
jan.kriz@uhk.cz) a biolog doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D. 
(Přírodovědecká fakulta UK; jan.cerny@natur.cuni.cz). 

 
Jan Černý, Jan Kříž, Jana Ševcová a Karel Ventura 

 
 
Jedu do Hostonu! 

 
Touto větou jasně vyjád-

řil Kryštof Škach, student 
Masarykovy střední školy 
chemické v Praze,  svůj výsle-
dek celostátního kola soutěže 
Amavet.  

Jak to začalo – Kryštof se 
už v prvním ročníku jevil jako 
nadaný, pilný a ctižádostivý 
student, na začátku druhého 
ročníku se zajímal o nějakou 
odbornou činnost na rámec výuky. Rozhodl se pro výzkum 
v oblasti chemie přírodních látek na příslušné katedře 
VŠCHT Praha. Konkrétně se zabýval syntézou nových 
derivátů porfyrinu. Během jednoho roku připravil 6 no-
vých sloučenin s možným velkým potenciálem využití a 
současně tyto látky plně charakterizoval, to vše pod vede-
ním Mgr. Lenky Cardové. Svou práci poprvé představil ve 
školním kole SOČ, kde získal 3. místo a proto se rozhodl 
pokračovat v soutěži EXPO SCIENCE AMAVET 2012. 
Z krajského kola v Příbrami postoupil do celostátního kola 
v Praze a odtud na prestižní mezinárodní soutěž I-
SWEEEP 2013 v Hostonu. V současné době pracuje na 
rozšíření své práce v aplikovaném výzkumu. Přejeme mu 
hodně dalších úspěchů v jeho činnosti. 

 
Zita Valentová 
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PEOPLE,  AKCE MARIE CURIE    

Zahraniční pobyty pro zkušené i začínající  
výzkumníky, současně otevřené výzvy  

 
Jedním z cílů Evropské unie pro současné a i budoucí 

programové období 2014-2020, vytyčených ve Strategii 
EVROPA 2020 (cit.1) je i nadále posilovat vzdělávání, 
výzkum a inovace, neboť to jsou klíčové faktory konku-
renceschopnosti, zaměstnanosti, udržitelného růstu a po-
kroku v sociální oblasti. 

Nástrojem pro zajištění těchto cílů je 7. rámcový pro-
gram2 (7.RP). Jeho specifický program PEOPLE3 , podpo-
ruje prostřednictvím akcí Marie Curie mobility a profesní 
rozvoj výzkumných pracovníků, napomáhá přenosu zna-
lostí v mezinárodním měřítku mezi jednotlivými vědními 
disciplínami, akademickým a soukromým sektorem. Pro-
gram se snaží podnítit mladé lidi k nastoupení profesní 
dráhy výzkumníka, zajišťovat jejich kvalitní a inovativní 
odborné vzdělávání, poskytovat výzkumníkům atraktivní 
profesní vyhlídky ve veřejném a v soukromém sektoru, 
napomáhá propojit spolupráci akademického a privátního 
sektoru a přilákat a udržet v Evropě špičkové výzkumníky. 

Akce Marie Curie jsou otevřené pro všechny, kteří 
jsou zapojeni ve výzkumu a inovacích ve všech vědních 
oborech a jsou realizovány přes projekty, financované 
granty Evropské komise, konkrétně její výkonné agentury 
pro výzkum4 (REA). Akce lze rozdělit do dvou základních 
skupin a to na projekty: 
 monopartnerské, které jsou určeny zkušeným vý-

zkumníkům (>4 roky praxe ve výzkumu nebo Ph.D.), 
kde o grant žádá výzkumník s hostitelskou nebo 
s vysílající institucí a  

 multipartnerské projekty, ve kterých o grant žádá 
mezinárodní konsorcium řešitelů a z peněz výzkum-
ného projektu financuje stážisty, zejména z řad začí-
najících výzkumníků (>4 roky praxe ve výzkumu 
nebo Ph.D.), přijaté do vzdělávacího programu 
formou zaměstnání v hostitelské instituci.  
Důležitou podmínkou účasti v projektu je mezinárod-

ní mobilita. Znamená to, že výzkumníci žádající o výjezd 
do hostitelské instituce nesmí v posledních 3 letech před 
uzávěrkou žít, pracovat nebo studovat déle než 12 měsíců 
v zemi, do které o pobyt žádají. Pobyty v zahraničních 
institucích jsou převážně dlouhodobé, minimálně 3 měsí-
ce, většinou však 12–24 měsíců a délka řešení projektu se 
pohybuje v rozmezí od 2 do 4 let. 

V pracovním programu (Work Programme/WP), což 
je hlavní dokument, kterým se řídí pravidla výzev na před-
kládání návrhů projektů pro každý rok, strukturuje pro-
gram PEOPLE akce Marie Curie a jejich termíny vyhláše-
ní výzev a uzávěrky (Tabulka I). 

Výzvy na podávání návrhů projektů jsou uveřejněny 
na webu Evropské komise pro oblast Research 
&Innovation, na jeho komunikačním nástroji Participant 
portal5 pro 7. RP v nabídce „calls“. Pod každou výzvou je 
publikován i soubor dokumentů a návodů, kterými se navr-
hovatel projektu při psaní projektu řídí. 

Důležitým webovým portálem je též EURAXESS6 , 
kde naleznete informace o volných pozicích v celé Evropě, 
včetně těch financovaných z akcí Marie Curie. 

Pro začátečníky nebývá někdy orientace v 7.RP a jeho 
programu PEOPLE zcela jednoduchá. Na Oddělení pro 
vědu a výzkum VŠCHT Praha funguje již šestým rokem 
Kancelář Administrativní a Manažerské podpory Účasti 
Školy v projetech 7. RP, najdete ji pod akronymem KAM-
PUŠ na webu http://www.vscht.cz/homepage/veda/index/
Profil_vav/kampus. Jelikož je její činnost spolufinancova-
ná z grantu programu EUPRO z MŠMT, jsou praktické 
výstupy a zkušenosti této kanceláře otevřeny i dalším zá-
jemcům, zejména pražským vysokým školám a akademic-
kým ústavům. Pokud nemáte čas zúčastnit se některého ze 

Typ akce Marie Curie výzva     –     uzávěrka 

Reintegrační granty CIG 20.10.2011 – 18.9.2012 

Intra -evropské vědecko-výzkumné pobyty IEF 13.3.2012 – 16.8.2012 

Vědecké pobyty ve třetích zemích pro evropské výzkumníky IOF 13.3.2012 – 16.8.2012 

Vědecké pobyty pro výzkumné pracovníky ze třetích zemí v Evropě  IIF 13.3.2012 – 16.8.2012 

Sítě počáteční odborné přípravy ITN 13.7.2012 – 22.11.2012 

Evropské průmyslové doktoráty EID 13.7.2012 – 22.11.2012 

Inovativní doktorské programy IDP 13.7.2012 – 22.11.2012 

Kofinancování regionálních, národních a mezinárodních programů COFUND 13.7.2012 –   5.12.2012 

Mezinárodní výměnné pobyty IRSES 13.7.2012 –  17.1.2013 

Společné projekty akademických organizací a podniků IAPP 2.10.2012 – 15.1.2013 

Noc vědců NIGHT 2.10.2012 – 15.1.2013 

Tabulka I 
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seminářů, který vysvětluje, jak projekty v dané výzvě psát, 
podívejte se na webu KAMPUŠ v nabídce Akce a události 
na některou z prezentací, určité Vám to pomůže v lepší 
orientaci při hledání vhodného schématu, kde podat Váš 
projekt.  

 
Autorka děkuje za finanční podporu projektu 

LE12005 KAMPUŠ z programu MŠMT EUPRO, díky které 
byl napsán a uveřejněn tento článek. 

 
 Anna Mittnerová,  

anna.mittnerova@vscht.cz 
Členka programového výboru 7.RP PEOPLE  

při Evropské komisi  
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Projekt CIAAU a CIAA Network 
”Chemistry Is All Around Us / Network‟ 

 
V současné době je možné sledovat  ve všech evrop-

ských zemích pokles zájmu žáků středních škol o další 
studium technických oborů i navzdory tomu, že poptávka 
průmyslových podniků po technicky vzdělaných odborní-
cích je stále velká.  Proč tomu tak je a jak napomoci tuto 
situaci zlepšit je úkol, který si vytyčil mezinárodní tým 
řešitelů projektu Chemie je všude kolem nás / Chemistry Is 
All Around Us označovaný akronymem  CIAAU (“čau”) 
a navazujícího projektu  CIAA Network. Oba projekty 
spadají pod oblast Celoživotního vzdělávání (LifeLong 
Learning) a jsou financovány z peněz Evropské Unie pro-
střednictvím Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu 
a audiovizuální oblast (EACEA), první zmíněný projekt 
z programu Leonardo da Vinci a druhý z programu Come-
nius. 

Cílem projektu CIAAU bylo zmapovat a porovnat 
stávající bariéry a strategické postoje podpory a propagace 
studijních oborů zaměřených na chemii v šesti partner-
ských zemích, stimulovat zájem žáků o chemii jako mo-
derní obor, umožnit učitelům získávat informace o nejno-
vějších poznatcích v tomto oboru, podněcovat zavádění 
interaktivních výukových metod do výukových hodin 
a propojovat výuku s praktickými příklady využití chemie 
v každodenním praktickém životě. Úkolem navazujícího 

projektu CIAA Network je vytvoření mezinárodní sítě 
mezi učiteli chemie a odborníky z oblasti vzdělávání 
a chemie, odstranění bariér v komunikaci mezi jednotlivý-
mi skupinami, podpora vzájemného předávání nových 
poznatků, znalostí a zkušeností. „ Networking“ bude pro-
bíhat nejen interaktivně, ale i řadou setkání na národních 
a mezinárodních konferencích a workshopech.   

Dvanáctiměsíční projekt “Chemistry is All Around 
Us“, CIAAU byl koordinovaný z italské Universita di Ge-
nova, Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale pod 
vedením prof. Marileny Carnasciali. Řešení se účastnilo 
konsorcium partnerů ze šesti evropských zemí. Českou 
republiku zastupovala Vysoká škola chemicko-technologická 
v Praze. Projekt skončil v únoru 2011 a na jeho webových 
stránkách  http://chemistry.pixel-online.org/ se můžete sezná-
mit se studiemi bariér a podpory studijních oborů chemie 
v jednotlivých zemích řešitelů projektu a s mezinárodní 
studií. Najdete zde spoustu odkazů na různé publikace 
a iniciativy podporující zájem populace o chemii a vzoro-
vé výukové materiály, zaměřené na využití chemie v kaž-
dodenním životě.  Projekt CIAA Network je pokračová-
ním projektu CIAAU a je veden stejnou koordinátorkou. 
Do nového projektu se zapojili kromě původních řešitelů 
i partneři z dalších evropských zemí. CIAAU Network 
nyní řeší 13 partnerů z 11 zemí a to z Belgie, Bulharska, 
Řecka, Irska, Itálie, Polska, Portugalska, Slovenska, Špa-
nělska, Turecka a z Česka, kde je partnerem i nadále 
VŠCHT Praha. Řešení projektu CIAAU Network bylo 
zahájeno 1. 12. 2011 a bude probíhat až do 30. 11. 2014. 
Celkový rozpočet na projekt činí 594 275 €, z něhož 75 % 
financuje EACEA a zbývajících 25 % je nutno vložit 
z vlastních zdrojů. VŠCHT Praha se podílí na projektu 
částkou ve výši 34 060 €, ze které musí 8 515 € pokrýt 
z vlastních prostředků.  

V rámci projektu bude vytvořena síť partnerů a spolu-
pracujících učitelů a expertů na nadnárodních úrovních, 
kteří budou navrhovat a hodnotit vhodné způsoby, nástroje 
a zdroje pro výuku chemie. Informace budou uveřejňová-
ny a šířeny na webových stránkách projektu, kde by měla 
vzniknout rozsáhlá databáze výukových materiálů v oblas-
ti chemie, vhodná jak pro učitele, tak i pro žáky středních 
škol. V průběhu řešení projektu se uskutečnění šest mezi-
národních konferenci. Zahajovací konference Nové per-
spektivy ve vědeckém vzdělávání proběhla již v březnu 
2012 v italské Florencii, druhá konference se uskuteční  
5.12.2012 v Praze v Dejvicích na VŠCHT Praha a v NTK. 
Dále se plánuje konference na březen 2013 na Technické 
univerzitě v bulharském Gabrovu, pak v prosinci 2013 
v Limerick Institute of Technology v Irsku, v březnu 2014 
v Braganca Polytechnic Institute v Portugalsku a závěreč-
ná konference se uskuteční v listopadu 2014 na Univerzitě 
v Janově v Itálii. Z výsledků výše uvedených konferencí 
budou vytvořeny knihy příspěvků na téma motivace stu-
dentů a vhodné praxe a materiály pro výuku chemie.  

Doufejme, že tento projekt dokáže, že chemie nemusí 
být obávaným předmětem, naopak, že s ní žáci a studen-
ti zažijí vzrušující okamžiky při objevování nových světů. 

Pokud byste se chtěli do naší sítě spolupracujících 
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učitelů či odborníků se svými názory, zkušenostmi nebo 
nápady též zapojit, kontaktujte nás na e-mailové adrese 
ciaau@vscht.cz. 

  
Článek vznikl za finanční podpory projektů LE12005  

programu MŠMT EUPRO a projektu CIAA Network pro-
gramu EACEA COMENIUS. 

 
Anna Mittnerová, Helena Kroftová, Oddělení pro VaV 

Hana Bartková,  Oddělení komunikace 
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 
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Osobní zprávy 

Osmdesát let Dr. Michaela Heyrovského 
 
V tichosti a skromnosti, 
v pilné práci u svého stolu 
v ústavu, stejně jako každý 
jiný den, oslavil 29. května 
2012 Dr. Michael Heyrov-
ský, PhD, své osmdesáté 
narozeniny. Od studentských 
let mezi svými kolegy a přá-
teli výrazná morální a inte-
lektuální osobnost s přiro-
zenou autoritou všech, kteří 
s ním kdy přišli do styku, se 
tak dožívá významného ži-
votního jubilea.  
Narodil se v rodině univerzit-

ního profesora fyzikální chemie na Universitě Karlově, 
pozdějšího nositele Nobelovy ceny, Jaroslava Heyrovské-
ho, jako mladší syn, jeho sestra Jitka je o pět let starší. 
Gymnaziální studia absolvoval na Jiráskově a na Akade-
mickém gymnáziu v Praze a tam také maturoval v r. 1951. 
Studoval pak chemii na matematicko-fyzikální fakultě 
University Karlovy a ve specializaci fyzikální chemie ob-
hájil diplomovou práci v r. 1957. V doktorském studiu 
pokračoval potom ve Velké Británii na univerzitě 
v Cambridgi u prof. R.G.W. Norishe a po třech letech tam 
obhájil disertační práci na téma „Elektrochemický foto-
efekt“. Už od roku 1957 pracoval jako odborný asistent 
v Polarografickém ústavu ČSAV, a do tohoto ústavu se po 
získaném doktorátu vrátil jako vědecký pracovník. V ústa-
vu, který po sloučení s Ústavem fyzikální chemie ČSAV 
nese teď jméno Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrov-
ského Akademie věd České republiky, působí nepřetržitě 
od té doby, pouze s výjimkou let 1967-68, kdy byl stipen-
distou nadace Alexandra von Humboldta na univerzitě 
v Bamberku.   

Ve odborné sféře bylo jméno Dr. Heyrovského vždy 
spojeno s pokračováním klasické polarografické rodinné 

tradice, rozšířené o nové fyzikálně-chemické souvislosti. 
Po řadu let byl blízkým spolupracovníkem svého otce, 
jehož také doprovázel na mnoha zahraničních cestách 
(výraznou výjimkou bylo udělení Nobelovy ceny prof. 
Heyrovskému v r. 1959 – tehdy režim nedovolil ani jemu 
ani jeho sestře, aby se stockholmské slavnosti účastnili). 
Dr. Heyrovský se v průběhu let věnoval především studiu 
fotovoltaického efektu, otázkám mechanismu redukce 
kyslíku na rtuťové elektrodě, vzájemným interakcím částic 
v elektrické dvojvrstvě a interakcím molekul a iontů 
s povrchem polarizované elektrody. Patří sem např. jeho 
studium π-elektronové interakce bipyridiniového iontu 
s povrchem elektrody,  katalytické a fotokatalytické reduk-
ce vody, elektroredukce bipyridilu a jeho derivátů a četné 
další práce. V poslední době se jeho pozornost soustředila 
na elektrochemické chování biologicky významných látek, 
zvláště pak cysteinu a jednoduchých peptidů, na výzkum, 
v němž významně spolupracoval s Biofyzikálním ústavem 
AV ČR v Brně a skupinou prof. Palečka. 

Dr. Heyrovský je mezi svými kolegy a přáteli vysoce 
respektovanou osobností, jejíž přirozená autorita plynula 
z jeho noblesnosti, tolerance a skromnosti v jednání i myš-
lení a z věrnosti zásadám, vyplývajícím z  jeho mimořádně 
hlubokého a všestranného humanitního a přírodovědecké-
ho vzdělání. Celý jeho život charakterizovala oddanost 
a ryzí poctivost k vědecké práci, ve které pokračuje i mno-
ho let potom, co většina lidí odchází z  aktivního vědecké-
ho života. Věda zůstala doménou i celé jeho rodiny, kromě 
manželky Raji se jí věnuje také dcera Neela, bioložka, 
a synové David, astrofyzik, Emil a Albert, oba vystudova-
ní informatici s různým zaměřením.  

V těchto dnech mu tedy jeho kolegové a přátelé posí-
lají blahopřání k tomuto životnímu jubileu a obdiv k jeho 
čistému a poctivému životu, spolu s přáním dobrého zdra-
ví, jasné hlavy a potěšení z každého činorodého dne 
v příštích letech.  

   Za kolegy a přátele Zdeněk Herman 
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85 let prof. Ing. Dr. Zdeňka Vodrážky, DrSc. 
 
Čas neuvěřitelně letí. Před pěti lety jsme na oslavu 

osmdesátin profesora Vodrážky uvedli jeho profesní živo-
topis a výčet všech jeho významných pedagogických 
a vědeckých aktivit.  

Připomeňme, že jubilant publikoval více než 
150 původních vědeckých sdělení, z větší části v renomo-
vaných zahraničních časopisech, z oblasti chemie a fyzi-
kální chemie bílkovin, jakož i teoretické a aplikované en-
zymologie. Tyto práce získaly profesoru Vodrážkovi 
a jeho spolupracovníkům uznání doma i v zahraničí. Za 
prioritní výsledky v tomto oboru obdržel jubilant řadu 
ocenění: Cenu vědecké rady Ministerstva zdravotnictví 
(1967), ceny České lékařské společnosti J. E. Purkyně 
(1966 a 1969), Státní cenu (1979) za objevné práce o he-
moglobinu a bílkovinách transportujících hem, Zlatou 
plaketu J. Heyrovského za zásluhy o rozvoj chemických 
věd, Stříbrnou plaketu PřF University J. E. Purkyně v Brně 
(1987) a Votočkovu medaili VŠCHT (1992). 

Jako vynikající vědec se věnoval rovněž pedagogické 
činnosti. Nejprve přednášel Lékařskou chemii a biochemii 
na FVL UK, kde se také v r. 1967 habilitoval pro obor 
lékařské chemie. Kromě toho přednášel profesor Vodrážka 
vybrané kapitoly z biochemie na PřF UK a od r. 1976 také 
na VŠCHT v Praze. V r. 1979 přechází z ÚHKT na 
VŠCHT a stává se vedoucím Katedry biochemie a mikro-
biologie. Kromě základního kurzu Biochemie, přednášel 
Enzymologii, Přehled biotechnologií a Biochemii člověka. 
Profesorem pro obor biochemie byl jubilant jmenován 
v r. 1983. Profesor Vodrážka je autorem několika mono-
grafií, uveďme alespoň Fysikální chemii pro biologické 
vědy (1975 a 1982), jejíž překlad vyšel rovněž v obou 
tehdejších německých státech (1976 a 1979), Potravinář-
skou biochemii (Vodrážka a spol. 1981), Bioorganickou 
chemii (Vodrážka a Krechl, 1991) a dvě vydání Biochemie 
(1992 a 1996). Učebnice Biochemie je stále tak populární, 
že se dočkala již 3. vydání v nakladatelství Academia, 
Praha, v roce 2000 a dotisku v roce 2007. 

Jeho široký odborný přehled a zkušenosti byly využí-
vány v práci odborných společností (místopředseda České 
spol. klinické biochemie, předseda sekce biochemické 
a toxikologické analytiky), vědeckých rad řady institucí, 
komisí pro obhajoby kandidátských a doktorských diser-
tačních prací, komisí pro státní závěrečné zkoušky, ates-
tačních komisí aj. Mezi nejvýznamnější funkce profesora 
Vodrážky patřilo jeho členství v Radě vlády ČR pro vý-
zkum a vývoj (1992-2000), členství ve vědeckých radách 
AV ČR, ÚOCHB AV ČR, FPBT VŠCHT, a v hodnotitel-
ských komisích těchto ústavů. Byl též členem Akademic-
kého sněmu AV ČR. Kromě toho zastával funkci místo-
předsedy pracovní skupiny akreditační komise vlády ČR 
pro obor chemie (1991-2006). 

Prof. Vodrážka se významně zapsal do dějin Ústavu 
biochemie a mikrobiologie a tím i do dějin VŠCHT v Pra-
ze. V pedagogice je nesporně jeho největším úspěchem 
prosazení a zformování nejprve mezioborového studia 
"Enzymové inženýrství" v osmdesátých letech minulého 

století a v r. 1990 samostatného učebního oboru 
(specializace) Obecná a aplikovaná biochemie. Nezatížený 
vžitou tradicí technické chemie, osvíceně navrhl a uvedl 
do života nový obor, a to Biomedicínské inženýrství o více 
jak deset let dříve než ČVUT otevřelo fakultu stejného 
jména na Kladně. V té době to byl průlom do chemických 
oborů a ukázalo se, že velmi správný. Studenti, kteří se 
„báli“ medicíny, ale na druhé straně je lákalo prostředí 
klinických laboratoří, mají o studium tohoto oboru velký 
zájem a nachází uplatnění jak ve státním, tak soukromém 
sektoru.  

Sám prof. Vodrážka byl laskavý, korektní leč nekom-
promisní a nesnášel porušování nepsaných pravidel ústavu. 
Na druhou stranu se dokázal bít jak lev za své podřízené, 
když se mu zdálo, že se jim děje nějaké bezpráví z venku 
a nehleděl na to, že by sám za svůj postoj mohl upadnout 
v nemilost.  

Přejeme panu profesorovi Vodrážkovi nejen za všech-
ny jeho žáky, spolupracovníky a kolegy, ale i za celou naši 
chemickou, biochemickou a lékařskou veřejnost, pevné 
zdraví a spokojenost s dosaženými výsledky. 

       
 Kateřina Demnerová a Pavel Rauch. 

 
 
V letošním roce se dožila významného životního jubi-

lea prof. RNDr. Marie Urbanová, CSc., proděkanka pro 
vědu a výzkum Fakulty chemického inženýrství VŠCHT 
Praha. Při příležitosti oslavy tohoto jubilea byl pronesen 
jejím fakultním kolegou doc. Šípkem projev, který nás na-
tolik zaujal, že jej uvádíme místo obvyklé formálnější při-
pomínky zásluh jubilantky. Přiložené foto vystihuje šťastný 
okamžik těsně po vyznamenání Podvazkovým řádem 
1. stupně. 

 
Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé, 

  
jako samozvaný president Gerontologické společnosti 

na VŠCHT Praha jsem často zván na oslavu narozenin 
přátel, kteří se dožili "předkremačního věku" 60 let. Rád se 
těchto oslav účastním a s jistým zadostiučiněním pozoruji, 
jak nás ten zub času všechny spravedlivě ohlodává. 

Zcela výjimečně z titulu své funkce mám na těchto 
panychidách projev. Oslava narozenin naší drahé paní 
profesorky Marie Urbanové, CSc., a proděkanky nám 
všem předražené Fakulty chemicko-inženýrské je však 
natolik mimořádnou událostí, že před vámi stojím s připra-
veným projevem. 

V minulém týdnu jsme na zasedání představenstva 
gerontologické společnosti řešili několik závažných bodů, 
z nichž jen namátkou uvádím dosud nesplněný slib vedení 
školy o bezbariérovém přístupu do školy a zvláště na WC. 
Zabývali jsme se i problematikou "předkremačních úvaz-
ků" našich členů. Při projednávání blížícího se 
"komplexního hodnocení" všech pedagogických zaměst-
nanců fakulty jsme se nemohli zbavit jistých pochybností, 
zda imaginární část nepřevládne nad reálnou částí tohoto 
hodnocení. 
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Na závěr našeho zasedání jsem předložil členům 
představenstva i dozorčí radě návrh na přijetí prof. Urba-
nové za člena naší gerontologické společnosti. Vůbec jsem 
netušil, co způsobím. Debata byla nesrovnatelně bouřlivěj-
ší s tou, kdy jsme schvalovali odměny nebo udělování IGA 
grantů. K mému velkému zklamání zvítězil nakonec, mu-
sím přiznat, objektivní názor, že prof. Urbanová na člen-
ství v gerontologické společnosti prostě NEDOROSTLA. 
Je mi líto, že tento návrh byl ze stolu smeten irreversibilně. 
Úmyslně jsem neřekl nevratně, abyste pochopili, jaké inte-
ligenty má naše společnost ve svých řadách. Bohužel, 
v tomto případě jsme ji nemohli zařadit ani mezi čekatele 
na členství. 

Nyní mi, přátelé, dovolte několik vět, ve kterých 
zhodnotím přínos prof. Urbanové pro českou a hlavně 
světovou vědu, do které udělala, ač sama postavy nevelké, 
velkou díru. 

Spoluvlastnictví rodinného domu v nedaleké Řeži se 
odrazilo v její vědecké dráze. Jako majitelka starší, již 
rozvibrované cirkulárky, se kterou má bohaté zkušenosti, 
se rozhodla, že se celoživotně bude zabývat vibračním 
cirkulárním dichroismem. O tom, že je mistrem v tomto 
oboru, svědčí nejen mnoho původních článků ve vysoce 
impaktovaných časopisech, pozitivní Rh faktor, vysoký H 
index, ale hlavně to, že má dosud všech deset prstů. 

Podle agentury ABL patří prof. Urbanová 
k nejplodnějším pracovníkům Ústavu fyziky a měřicí tech-
niky naší školy a tím významně přispívá k právu na jeho 
existenci. Dlouholeté manželství oslavenkyně s význam-
ným členem naší společnosti, prof. Štěpánem Urbanem, 
CSc., mimochodem nositelem medaile gerontologické 
společnosti Za zásluhy 3.stupně, je dokladem toho, jak se 
protiklady přitahují. Ona nesmírně pečlivá, pořádkumilov-
ná, plnící všechny (i blbé) úkoly včas, dá se říci "žena 
první chvíle", žije s člověkem s odlišnou životní filosofií a 
mimořádně vyvinutým smyslem pro zvláštní druh pořád-
ku, s člověkem "poslední chvíle". Jelikož je to můj přítel, 
musím na jeho obranu říci, že mu to obdivuhodně prochází 

a pokud vím, zatím nic důležitého slušně řečeno nezmeškal. 
V této souvislosti musím také poznamenat, že je dob-

ře, že svého času nebyla zvolena děkankou naší fakulty. 
Skutečnost, že by velela svému manželovi, rozhodovala 
o jeho odměnách, viděla do jeho zdaněných i nezdaněných 
příjmů, díky sofistikovanému „šmírovacímu programu" 
znala všechny jeho školní i mimoškolní aktivity, by jistě 
nabourala jejich dosud harmonické manželství. 

Ale zpět k naší oslavenkyni.  
I když se nemohla stát členkou naší významné společ-

nosti, byl bych rád, kdyby na tento den vzpomínala jako na 
významnou a nezapomenutelnou událost, o které bude 
vyprávět vnoučatům. 

Gerontologická společnosti na VŠCHT v Praze, na 
můj návrh uděluje prof. Marii Urbanové, CSc., Podvazko-
vý řád 1.stupně za zásluhy o rozvoj vědy a společnosti.  

Prosím mé asistenty, aby řád přinesli a paní profesor-
ku prosím, aby vystoupila na připravený piedestál k deko-
raci. 

Nejsem totiž akademický funkcionář, a proto nemám 
ohebnou páteř. 

 Děkuji za vaši pozornost. 
      Milan Šípek 

 
 

Laudatio 
Prof. Wolfgang Wiegrebe, 
nositel Hanušovy medaile 
a čestný člen České  
společnosti chemické 
 
 
    Během své profesní kariéry 
jsem se setkal s řadou vysoko-
školských učitelů a vědeckých 
pracovníků. Čtyři z nich se trvale 

zapsali do mé mysli a vzájemná setkání byly vždy pro mě 
chvíle, na které jsem vzpomínal a získával inspirace pro 
svou práci ve výzkumu přírodních látek. Byl to můj učitel 
František Šantavý (1915-1983), rádci a přátelé Arnold 
Brossi (1924-2011) a Pierre Potier (1935-2006).  S tím 
čtvrtým, Wolfgangem Wiegrebem mám stále tu čest být 
v písemném i osobním kontaktu.  

   Prof. Wiegrebe se narodil 14. července 1932 
v rodině sedláka hospodařícího ve vesnici nedaleko Han-
noveru (Dolní Sasko), studium farmacie ukončil na Tech-
nické univerzitě v Braunschweigu v roce 1958. Ve stejném 
roce se oženil s Lilli Bentmannovou, se kterou vychovali 
tři syny. Doktorát obhájil v roce 1961 a habilitační práci 
v roce 1966, obě na tématech chemických modifikací iso-
chinolinových alkaloidů. Profesorem farmaceutické che-
mie byl jmenován v roce 1970 na Frankfurtské univerzitě 
a po jednom roce odchází vést Ústav farmaceutické che-
mie na univerzitě v Bernu, kde zůstává do roku 1975, kdy 
odchází na Univerzitu Regensburg. Na této univerzitě je 
do roku 1997 vedoucím Ústavu farmaceutické chemie a od 
roku 2000 jako emeritní profesor. Nechci hodnotit, čím 
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přispěl jubilant do databáze výsledků výzkumu přírodních 
látek. To bylo oceněno řadou uznání a zvolením prof. Wie-
grebeho do funkcí v odborných společnostech. Chci hlav-
ně připomenout jeho podíl na odborných kontaktech mezi 
německými a českými chemiky. Jejich začátek se datuje 
do roku 1964, kdy Wolfgang se  setkává s prof. Šantavým 
na univerzitě v Braunschweigu a přijímá jeho pozvání 
k návštěvě Československa, kde navazuje přátelský vztah 
s MUDr. Vladimírem Preiningerem a autorem tohoto člán-
ku. V době, kdy vedl ústav na univerzitě v Regensburgu, 
bylo zde na studijním pobytu  několik pracovníků Palacké-
ho univerzity a publikovány hodnotné vědecké práce. Prof. 
Wiegrebe byl a dosud je také vyhledávaným oponentem 
Grantovou Agenturou ČR a MŠMT ČR. Jeho vklad do 
česko-německých vztahů byl oceněn v roce 1993 Hanušo-
vou medailí a Čestným členstvím České společnosti che-
mické v roce 2000. Univerzita Palackého udělila jubilanto-
vi dvě své medaile a to v roce 1993 a 2005. 

    Prof. Wolfgang Wiegrebe je člověk, který byl a je 
pro mě v mnohém vzorem. Svými znalostmi, zejména 
v oblasti chemie a biologické aktivity alkaloidů, ale také 
svým rozhledem a vědomostmi ze společenských věd 
(v roce 2007 obhájil doktorskou práci na téma „Albrecht 
von Haller als apologetischer Physikotheologe“), kultivo-
vaností a způsobem komunikace. 

    Laudatio svému příteli a čestnému členu České 
společnosti chemické  končím veršem Václava Renče 
z básně „Země na jaře“: Zde je to víno, jež pro věčnost 
zraje, když vinař dlouho obdělává zem. (Strom nejsladčeji 
dýše odkvétaje, bzukotem včel v své hloubky provázen.)          

 
Vilím Šimánek 

 
 
Prof. RNDr. Lubor  
Jenšovský, CSc. zemřel 
  
V pátek, 27. dubna 2012, zemřel 
anorganický chemik Prof. RNDr. 
Lubor Jenšovský, CSc. ve věku 
nedožitých 86 let (* 15. 6. 1926). 
Chemii vystudoval na Univerzitě 
Karlově a k jeho učitelům patřili 
prof. Heyrovský, prof. Brdička, 
prof. Křepelka a další. Odbornou 

kariéru zahájil na Ústavu hygieny práce a nemocí 
z povolání (1953–62), dále působil na Ústavu fyziky pev-
ných látek  Československé akademie věd (1962–69) 
a nakonec na Katedře anorganické chemie Přírodovědecké 
fakulty UK Praha (1969–1991). Jeho vědecké práce se 
týkaly elektrochemie, stereochemie, koordinační chemie, 
krystalochemie, chemie telluru a jodu a chemických reakcí 
v taveninách alkalických dusičnanů. Nejúspěšnější prací je 
Über die Struktur der Komplexen perkuprate. Naturwis-
senschaften 47, 377 (1960), která je v literatuře nejvíce 
citována. 

Prof. Jenšovský je autorem, resp. spoluautorem řady 
odborných a popularizujících knih a učebnic (Modely 

struktur v chemii, Úvod do stereochemie anorganických 
sloučenin, Příklady z obecné a anorganické chemie, Úvod 
do krystalochemie, Chemie na každém kroku) a překlada-
telem a spolupřekladatelem zahraničních monografii 
(S. S. Bacanov: Elektronegativita prvků a chemická vazba; 
A. K. Barnard: Teoretické základy anorganické chemie; 
G. Wilkinson, F. A. Cotton: Pokročilá anorganická che-
mie; S. Engels: Chemické prvky – historie a současnost).  
Mezi studenty a v celé československé chemické komunitě 
byl znám jako výborný přednášející. Na fakultě kromě 
základního kurzu Anorganické chemie přednášel i Stereo-
chemii anorganických sloučenin. Během své kariéry vy-
choval řadu diplomantů a doktorandů (např. J. Materno-
vou, I. Reisenauerovou, B. Kratochvíla, J. Sikače, 
P. Danihelku, J. Eisnera, A. Jiráska), které důvěrně říkal 
„stáj“.  Kromě toho byl někdejším hospodářem České spo-
lečnosti chemické a později jejím čestným členem a nosi-
telem Hanušovy medaile. Především je ale autorem sou-
časného loga ČSCH, které vytvořil v roce 1970. Po odcho-
du z fakulty do důchodu (1991) si zřídil živnost na výrobu 
modelů chemických látek, které se dodnes  používají při 
výuce na chemických fakultách v ČR i v zahraničí 
a v několika případech zdobí i vestibuly firem. 

Prof. Jenšovský byl člověk obdivuhodného nadání, 
znalostí a dovedností, které daleko překračovaly rámec 
chemie. Měl široký kulturní rozhled, ovládal řadu řemesel, 
k jeho koníčkům patřilo vaření, houbaření, práce v dílně 
a na zahradě, knihvazačství atd. Oplýval originálními che-
mickými i nechemickými nápady a jeho duše byla stále 
neklidná. Zdobila ho velkorysost, s níž pořádal a financo-
val „stájové dýchánky“, které mají jeho početní žáci  
v paměti. Konec svého života prožil ve svém domě 
v Újezdě nad Lesy, kde se dovedl i přes pokročilý věk 
a nemoci zabavit skládáním veršů a uváděním historických 
chemických a krystalografických omylů na pravou míru 
(viz jeho články v Chemických listech o archeologické 
chemii a krystalochemii). 

Čest jeho památce! 
                              Bohumil Kratochvíl 

 
 

Za prof. Ing. Jánom  
Mocákom, DrSc. 
(1940–2012) 
 
V marci, krátko po 72. výročí naro-
denia, náhle odišiel dlhoročný pra-
covník Ústavu analytickej chémie 
FCHPT STU profesor Ján Mocák. 
Na našej fakulte pracoval na plný 
úväzok od skončenia štúdia (1963-
2004) a pokračoval v práci na zní-
žený úväzok popri plnom zamest-

naní na Fakulte prírodných vied Univerzity sv. Cyrila 
a Metoda v Trnave, kde pôsobil vo funkcii vedúceho Ka-
tedry chémie. V osobnosti prof. Mocáka ústav stratil kole-
gu v najplnšom zmysle slova, ktorý mal široké vedomosti 
v celom odbore analytickej chémie a ktorý sa s nimi vždy 
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ochotne podelil ako vysoko kultivovaný prednášateľ 
a konzultant. Prof. Mocák po vyše štyri desaťročia rozvíjal 
vedný odbor Analytická chémia nielen nápaditou a pre 
prax užitočnou výskumnou činnosťou, ale tiež organizač-
nou prácou vo funkcii zástupcu vedúceho bývalej Katedry 
analytickej chémie SVŠT, na početných odborných podu-
jatiach a konferenciách a v medzinárodnej vedeckej 
a pedagogickej spolupráci. 

Ján Mocák sa narodil 24. februára 1940 v Micha-
lovciach. Po presťahovaní sa rodiny do Bratislavy tu ab-
solvoval základnú aj gymnaziálnu školskú dochádzku 
a v rokoch 1957-1962 študoval na Chemickotechnologic-
kej fakulte SVŠT, odbor Analytická chémia. Na Konzerva-
tóriu v Prahe súčasne absolvoval štúdium gitarovej hry 
(1963), ktorú neskôr vyučoval na Konzervatóriu v Brati-
slave. V rokoch 1973 až 1976 absolvoval postgraduálny 
kurz štatistiky a numerickej matematiky. Na FCHPT pôso-
bil prof. Mocák vo všetkých formách výučby v základ-
nom, inžinierskom a tiež postgraduálnom štúdiu Analytic-
kej chémie, kde vychoval desiatky inžinierov a školil 
19 doktorandov. Postupne získal vedeckopedagogické 
hodnosti CSc. (1973), docent (1981), DrSc. (1987) 
a profesor (1989). Vo vedeckovýskumnej práci sa oriento-
val spočiatku na elektroanalytickú chémiu a spektroelek-
trochémiu, kde postupne aplikoval chemometrické prístu-
py. Tieto mu nakoniec učarovali do tej miery, že sa stal 
spoluzakladateľom chemometrie v bývalom Českosloven-
sku a vytvoril originálnu školu chemometrie a biometrie 
prakticky zameranú na komplexné hodnotenie analytic-
kých chemických meraní poskytujúce závery najmä pre 
oblasť klinickej a potravinárskej analýzy. 

Absolvoval dlhodobý študijný pobyt na Ohio State 
University, Columbus, OH; USA (1990), bol hosťujúci 
profesor na Universita di Pavia, Taliansko (1992-1994), 
výskumník a prednášateľ na LaTrobe University, Melbour-

ne (1990-1992), neskôr početné prednáškové pobyty naj-
mä na univerzitách v Taliansku (Pisa, Sassari, Pavia, Bo-
logna, Parma) a v Dánsku (Aarhus). Dlhodobo viedol me-
dzinárodné projekty s univerzitami v Graci, Krakove 
a Ľubľane. Bol úspešným zodpovedným riešiteľom 
a riešiteľom domácich vedeckých projektov a členom Ko-
misie pre chemické vedy, chemické inžinierstvo 
a biotechnológie Vedeckej grantovej agentúry VEGA. Je 
autorom alebo spoluautorom 6 odborných knižných publi-
kácií, jednej vysokoškolskej učebnice a 15 skrípt. Výsled-
ky výskumnej práce publikoval formou 105 publikácií 
v karentovaných časopisoch a 60 publikácií v ostatných 
periodikách, 170 prác vo vedeckých zborníkoch a 2 autor-
ských osvedčení s citačným indexom nad 670 ohlasov. Za 
dlhoročnú pedagogicko-výchovnú a vedeckovýskumnú 
prácu bol prof. Mocák vyznamenaný Weberovou cenou za 
farmáciu, Zlatou medailou UCM v Trnave, Striebornou 
medailou STU v Bratislave a Medailou SCHS. Bol Čest-
ným členom Slovenskej farmaceutickej spoločnosti a stá-
lym členom Vedeckého výboru európskej súťaže Young 
Investigator's Seminar on AnalyticaI Chemistry. Možno 
povedať, že profesor Mocák získal know-how na našej 
fakulte, pričom sa vypracoval na špičkového odborníka 
v oblasti analytickej chemometrie, kde predstavoval know-
how fakulty. 

Odišiel kolega a priateľ so silným ľudským cítením, 
ktorý každého ochotne vypočul a pomohol v odborných aj 
v osobných situáciách. Bol človekom s obrovskou chuťou 
žiť a užiť všetko čo život môže poskytnúť, ale súčasne 
s mimoriadnou pracovitosťou, dôslednosťou a húževna-
tosťou sa o úspech v živote usilovať. Miloval prácu, rodin-
nú atmosféru, umenie, hory a šport, ktoré mu v tom pomá-
hali. 

Česť jeho pamiatke! 
Ján Labuda 

Výročí a jubilea 

Jubilanti v 4. čtvrtletí 2012 
 
90 let 
PhMr. RNDr. Ladislav Novotný, DrSc., (26.12.) Praha 
 
85 let 
Ing. Milada Holubová, (29.11.), VCHZ Synthesia Semtín  
Ing. Antonín Pošta, CSc., (3.12.), VŠCHT Praha 
Ing. Josef Latinák, CSc., (3.12.), VCHZ Synthesia 

Semtín 
RNDr. Milan Smíšek, (26.12.), Ústí nad Orlicí 
 
80 let 
RNDr. Hana M. Wagnerová, DrSc., (18.10.), ÚACH AV 

ČR Řež u Prahy 

MUDr. Jindřich Hyhlík, (25.10.), ČAZ VÚPP Praha 
RNDr. Slavoj Černý, CSc., (19.12.), ÚFCH JH AV ČR 

Praha 
 
75 let 
Ing. Miroslav Matušek, CSc., (23.10.), FZÚ AV ČR 

Praha 
Prof. Ing. Mojmír Rychtera, CSc., (30.11.), VŠCHT 

Praha 
Prof. Ing. Michal Dohányos, CSc., (13.12.), VŠCHT 

Praha 
Ing. Jitka Kahovcová, CSc., (19.12.), ÚOCHB AV ČR 

Praha 
Ing. Jiří Šrogl (9.12.), VÚPS Praha 
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70 let 
Prof. MUDr. RNDr. Vilím Šimánek, DrSc., (12.10.), LF 

UP Olomouc 
Ing. Ladislav Novotný, Pivovar Velké Popovice 
 
65 let 
Prof. Ing. Miroslav Trojan, DrSc., (1.10.), Univerzita 

Pardubice 
Ing. Karel Aim, CSc., (16.10.), ÚCHP AV ČR Praha 
Ing. Jaroslav Líbal, CSc., (14.11.), IRAPA Štětí 
MVDr.Ing. Martin Švigler, (16.11.), Herbex Czechia 

Nedašov 
Doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc., (20.11.), 

Hebrejská univerzita Jeruzalem 
RNDr. Josef Drozd, CSc., 2.12.), Pliva-Lachema Brno 
 
60 let 
Doc. RNDr. Marta Klečková, CSc., (5.10.), PřF UP 

Olomouc 
RNDr. Václav Kašička, CSc., (10.10.), ÚOCHB AV ČR 

Praha 

Doc. RNDr. Irena Valterová, CSc., (15.10.), ÚOCHB 
AV ČR Praha 

Ing. Jiří Harastej, (9.11.), Sokoflok s.r.o. Sokolov  
 
Srdečně blahopřejeme 
 
 
Zemřelí členové Společnosti 
 
Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc., Brno, zemřel 9. dubna 

2012 ve věku 83 let. 
Ing. Karel Melzoch, Praha, zemřel 11. dubna 2012 ve 

věku nedožitých 80 let. 
Prof. RNDr. Lubor Jenšovský, CSc., zemřel 27. dubna 

2012 ve věku nedožitých 86 let. 
Ing. Stanislav Brebera, CSc., zemřel 11. května 2012 ve 

věku nedožitých 87 let. 
 

Čest jejich památce 
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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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8th International Conference  
on Polysaccharides-Glycoscience 

 
 
DATE:  28–30  November 2012 
 
PLACE:  Novotného lávka 5, Prague 1, Czech Republic  
 
 

The Conference is focused on industrial production and use  
of polysaccharides; abundance, properties and structure of biologically  
active polysaccharides and derivatives of polysaccharides 
 
 
Topics: 
 
1.  Characterization and analyses of polysaccharides from natural sources 
2.  Immunomodulatory function and antitumor activities of glycans 
3.  Production of polysaccharides and agricultural sources 
4.  Biodegradable plastics based on polysaccharides 
5. Chemically modified polysaccharides 
 
Keynote lectures:  
 
Pauline Rudd, National Institute for Bioprocessing Research and Training, Blackrock, Ireland: GlycoScience and 
the safety and efficacy of biotherapeutics 
 
Tiina Alamäe, Department of Genetics, Institute of Molecular and Cell Biology, University of Tartu, Estonia:  
Disclosing sugar polymerization determinants of the levansucrase protein of Pseudomonas syringae pv. toma-
to using structure-function analysis 
 
Ghislain Opdenakker, Laboratory of Immunobiology, Rega Institute for Medical Research, Katholieke Univesiteit 
Leuven, Belgium: COAM: an amylose-derivative with antiviral and useful immunological activities 
 
 
All participants are asked to register for participation as soon as possible. The deadline for final texts of lectures and post-
ers is 31st August 2011.  
 
More details: http://www.polysaccharides.csch.cz/index.html  

Czech Chemical Society and Department of Carbohydrates and Cereals , ICT Prague 
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Oslava 175 let od vzniku 1. české průmyslové školy 
 

 

 

 

 
 
 
 
Masarykova střední škola chemická je jednou ze tří odborných škol, jejichž počátky jsou spjaty s 1. českou průmys-
lovou školou založenou v Praze r. 1837. Společně SPŠ strojní a SPŠ stavební J. Gočára navazuje na její tradice, ne-
boť už r. 1898 zde vzniklo samostatné chemické oddělení, ze kterého se pak r. 1945 stala Střední průmyslová škola 
chemická. 
 
 

Plánované akce 
 
1. Reprezentační ples školy 13. března v Lucerně 
 
2. Turnaj tří škol 25. září 2012 
Turnaje ve volejbale a fotbale se zúčastní zástupci tří škol, které vznikly z původní 1. české průmyslové školy 
 
3. Den absolventů 12. října od 10 do 19 h 
Cílem akce je pozvat co největší množství absolventů do budovy školy a představit jim školu v současnosti.  
 
4. Den budoucích vědců 14. listopadu 2012 
V rámci oslav uspořádáme v tento den odbornou konferenci žáků naší školy. Konference bude organizována ve spo-
lupráci s Akademií věd  
 
5. Dny otevřených dveří 7. 11. a 4. 12.2012 od 14 do 18 h 
V těchto dnech představíme široké veřejnosti naši moderní koncepci výuky chemie. Budou připraveny zejména de-
monstrační laboratoře s ukázkou výuky, představíme všechny aktivity školy. 
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Kompaktní školicí centrum strukturní 
biologie a biomolekulární chemie

působící při vysokoškolských ústavech

CEITEC - Středoevropský technologický institut a
Národní centrum pro výzkum biomolekul (NCBR)

Masarykova univerzita, Brno

NABÍDKA DOKTORSKÉHO, MAGISTERSKÉHO A BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

Biomolekulární chemie (doktorské Ph.D. studium)
Studium poskytuje  akademické vzdělání  v  biochemických disciplinách zaměřených na získávání znalostí  o  struktuře  a funkci  
biologicky významných molekul.  Důraz je kladen na samostatnou práci  studentů v rámci řešených projektů včetně schopnosti 
komunikovat a prezentovat výsledky v anglickém jazyce. Technické zázemí umožňuje studentům běžně pro svou práci využívat 
nejmodernější  metody  výpočetní  chemie  (kvantová  chemie,  molekulová  mechanika  a  dynamika)  i  metody  experimentální 
(rentgenová difrakce, nukleární magnetická rezonance, metody molekulární biologie a mikrobiologie). Nabídka specializovaných 
přednášek umožňuje studentům prohloubení teoretických znalostí.  Studium je z velké části  multidisciplinární a naučí studenty  
kombinovat poznatky různých oborů. 
Pracoviště také nabízí post-doktorandské pozice.

Biomolekulární chemie (magisterské studium)
Studium je zaměřeno na metody studia biologicky významných molekul, především na metody výpočetní chemie a molekulového  
modelování,  strukturní  analýzy  pomocí  technik  rentgenové  difrakce  a  nukleární  magnetické  resonance,  biologicky  zajímavé 
databáze a biologické aplikace poznatků o struktuře a biologické funkci molekul.

Chemoinformatika a bioinformatika (magisterské studium)
Studium je zaměřeno na metody studia malých biologicky aktivních molekul a biologických makromolekul, zejména nukleových 
kyselin  a  proteinů.  Studenti  získají  pokročilé  znalosti  chemoinformatiky,  bioinformatiky,  výpočetní  chemie  a  molekulového 
modelování.

Strukturní chemie (magisterské studium)
Studium je  zaměřeno na pokročilé  strukturní  metody,  kterými  jsou  především nukleární  magnetická  rezonance a  rentgenová 
difrakce v kombinaci s molekulovým modelováním a metodami kvantové mechaniky. 

Chemoinformatika a bioinformatika (bakalářské studium)
Studium  je  zaměřeno  na  metody  zpracování  a  analýzy  informací  o  malých  biologicky  aktivních  molekulách  a  biologických  
makromolekulách,  zejména nukleových kyselinách a bílkovinách. Studenti  získají  základní znalosti  teoretické a experimentální 
chemie a biochemie, chemoinformatiky, bioinformatiky, výpočetní chemie, programování a WWW publikování.

Další informace o možnostech studia naleznete na www.sci.muni.cz

Technické vybavení:

• 950, 800, 700, 600 a 500 MHz NMR spektrometry
• Výpočetní klastr (cca 500 procesorových jader)
• Přístup k výpočetním zdrojům akademických 

superpočítačových center (MetaCentrum, CERIT-SC)
• Software pro výpočetní chemii (AMBER, Turbomol, 

Gaussian, ICM, AutoDock)
• SPR Biacore3000

• VP-ITC a VP-DSC mikrokalorimetry Microcal
• Krystalizační robot Mosquito
• Scanning Probe Microscope Ntegra Vita
• Dynamics Light Scattering Plate Reader
• Colony picker PM-1s
• Výborně vybavené biochemické a molekulárně biologické 

laboratoře

Středoevropský technologický institut CEITEC je vědecko-výzkumné centrum v Brně zaměřené na řešení multidisciplinárních 
otázek  v  oblastech  nanotechnologií  a  mikrotechnologií,  strukturní  biologie,  genomiky  a  proteomiky,  pokročilých  materiálů  a 
biomedicíny. Více informací naleznete na www.ceitec.muni.cz a www.ceitec.cz

Národní  centrum pro  výzkum biomolekul  (NCBR) je  ústav  v  rámci  Přírodovědecké  fakulty  Masarykovy univerzity  v  Brně. 
Vědecký  výzkum  v  NCBR  je  zaměřen  na  studium  biologicky  zajímavých  molekul  (zejména  proteinů,  nukleových  kyselin  a 
sacharidů) metodami výpočetní chemie a molekulového modelování, NMR spektroskopie, biochemie, proteinového inženýrství a 
molekulární biologie. Centrum se také významně podílí na vzdělávání studentů bakalářského, magisterského a doktorského studia.
Více informací naleznete na www.ncbr.muni.cz

Systém proškolování studentů v nových a inovovaných stávajících metodikách, stejně jako systém jejich začleňování do  
výzkumných  týmů  NCBR,  byl  vyvinut  v  rámci  projektu  CZ.1.07/2.3.00/09.0137  "Kompaktní  školící  centrum strukturní  
biologie a biomolekulární chemie" financovaného z Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost MŠMT ČR
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