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V r. 1952 jsem právě dokončil studia na VŠCHT a 
stal jsem se asistentem na Ústavu organické technologie. 
V r. 1948 jsem byl přijat na VŠCHT, která byla tehdy jed-
nou z fakult ČVUT a stejně tak tomu bylo v r. 1952, když 
jsem školu dokončil.  

Vysoká škola chemická byla v r. 1952 založena na 
základě usnesení ÚV KSČ a měla do značné míry kopíro-
vat tehdejší Mendělejevův chemicko-technologický insti-
tut v Moskvě. Byla ustavena komise pro založení VŠCH, 
která se však nezabývala budoucí strukturou školy a zamě-
řením výuky. Komise připravovala slavnostní založení 
vysoké školy. Jsem pravděpodobně již posledním žijícím 
členem této komise, do které jsem se dostal jako funkcio-
nář tehdejšího Svazu mládeže. 

Je to už velmi dávno a tak si toho moc nepamatuji. 
Předsedou komise byl tuším prof. Ondřej. Většinu činností 
spojených s přípravou samostatné školy však s velikou 
vervou vykonával designovaný rektor VŠCH prof. Kašpar. 
Pamatuji, jak se osobně staral o výrobu insignií školy 
a fakult, o výrobu talárů apod. A naše škola byla insignie-
mi a taláry skutečně dobře vybavena a pamatuji, že jsme 
taláry později půjčovali i pardubické VŠCHT.  

Z jednání komise mi zůstalo v paměti nepodstatné 
dohadování o tloušťce pozlacení insignií a tuším, že vý-
sledkem byla vrstva zlata 0,1 mm. Pokud jsem slyšel, zlato 
se brzy ošoupalo. Prof. Kašpar na nás mladších požadoval, 
abychom pro slavnostní zahájení přenesli státní znak 
z Vladislavského sálu do Rudolfina. To nám pochopitelně 
nebylo povoleno a tak byla zhotovena kopie. Na slavnost-
ním zahájení byla i Česká pošta se speciálním razítkem 
k založení VŠCH. Prof. Kašpar dovedl kohokoliv přesvědčit 
téměř o čemkoliv a ne nadarmo se mu říkalo Jan Zlatoústý.  

Po 60 letech jsou vzpomínky již mlhavé a z uvede-
ných příkladů je zřejmé, že si pamatuji jen nepodstatné 
věci. Ostatně ty podstatné šly mimo mne.  

Již při zakládání samostatné školy se diskutovalo 
o tom, zda je vytržení z lůna ČVUT správné. A tato otázka 
se čas od času opakovaně přetřásá. Naše vysoká škola byla 
strukturována spíše podle německých univerzit, které ne-
znaly samostatné vysokoškolské vzdělávání v chemii. Po-
dobná samostatná vysoká škola technické chemie byla 
podle sovětského vzoru založena i v NDR jako Technische 
Hochschule für Chemie, Merseburg. Brzy po sjednocení 
Německa byla tato samostatná škola zrušena a přičleněna 
k Univerzitě Halle. Většina středně velkých německých 
měst měla vždy jen jednu školu, buď univerzitu, nebo 

technickou univerzitu. Výhodou takové struktury je, že 
i „pomocné“ předměty jako matematika a fyzika jsou vyu-
čovány v kontaktu s tvůrčí prací v oboru, což má být pro 
univerzitu charakteristické. Pamatuji, když jsme na exkur-
zi do tehdejší SRN v r. 1964 se studenty navštívili Tech-
nickou univerzitu v Karlsruhe, tak tam Ústav fyziky před-
stavoval asi 10 patrovou budovu a měl i vlastní pokusný 
jaderný reaktor. A na tomto Ústavu fyziky se hluboce bá-
dalo. Izolované katedry těžko mohou být vybavené pro 
výzkumnou práci.  

Jaká je však situace na ČVUT. Pokud vím, tak každá 
fakulta ČVUT má své katedry fyziky a matematiky. V 
diskutovaném směru by tedy znovuzačlenění VŠCHT do 
struktury ČVUT nic nepřineslo.  

Na integrované technické škole je možné si představit 
např. velký Ústav řízení procesů nebo užší kontakt s che-
mickým strojírenstvím. 

A máme tedy vůbec co oslavovat a přineslo založení 
samostatné školy něco pozitivního? Domnívám se, že na 
nové škole byl zdůrazněn její technický charakter a byl 
posílen vliv chemického inženýrství a technické fyzikální 
chemie v technologických oborech. Sovětský vzor měl 
ovšem i stinné stránky, jako byla příliš úzká specializace, 
např. založení silně specializovaných oborů. Např. při naší 
katedře organické technologie vznikl obor Syntetického 
kaučuku. Naštěstí jsme nepřejali „strojnický“ přístup 
k chemické technologii. Je známo, že většina diplomových 
prací na technologických katedrách sovětských škol před-
stavovaly návrhy a výkresy aparátů, u nás se naštěstí udr-
žel výzkumný charakter diplomových prací.  

V souvislosti s tzv. technologizací naší školy přišla na 
školu řada odborníků z praxe. Takoví lidé jako byl prof. 
Regner, prof. Steidl, prof. Ettel a další byli pro vývoj školy 
přínosem. Většinou šlo o odborníky, kteří byli ze svých 
původních postů v průmyslu vyhozeni, protože nebyli 
členy strany. 

I když tedy původní název nové školy neobsahoval 
slůvko "technologická", to se do názvu dostalo až později, 
posílil se technologický charakter celé školy na úkor pře-
važujícího analytického přístupu i při řešení technologic-
kých otázek.  

 
Josef Pašek  

NĚKOLIK VZPOMÍNEK NA ZALOŽENÍ SAMOSTATNÉ VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKÉ  
V PRAZE 
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Pamětní Votočkova medaile, tento nástroj k měření 
lidských činů, záslužný odznak udělovaný od roku 1972 
rektorem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, 
je nejen důstojným oceněním zásluh dotyčného laureáta, 
ale současně také vděčným a trvalým připomenutím člově-
ka, jehož jméno a podobu medaile nese. Rád bych proto 
významné osobě Emila Votočka, profesora VŠCHTI 
(Vysoká škola chemicko-technologického inženýrství, 
jedna z fakult ČVUT v Praze, pozdější VŠCHT), který 
svojí činností otevřel světu bránu národní vědy, s úctou 
a s náležitým respektem věnoval tento článek. V žádném 
případě nemohu v plném rozsahu a v podrobnostech po-
psat Votočkův neobyčejně plodný a příkladů plný život. 
Ten se dá heslovitě popsat: profesor anorganické a orga-
nické chemie, autor učebnic v obou oborech, vědec, zakla-
datel vědecké školy, světově proslulý odborník především 
v chemii monosacharidů, spoluzakladatel národního vě-
deckého časopisu, nadaný hudebník, plodný hudební skla-
datel, polyglot, slovníkář a překladatel. A poněvadž kapa-
cita lidských schopností je téměř výlučně jednosměrná, 
stěží bychom v historii přírodních věd nalezli podobného 
jedince s tak mimořádným tvůrčím nadáním a vyváženou 
schopností dobrat se úspěchu ve vědě a současně v řadě 
humanitních oborů. 

Ve svém vlastním oboru vědecké činnosti (vide infra) 
uveřejnil prof. Votoček více než 300 původních odborných 
sdělení. Výsledky jeho práce, které byly ve své době vyso-
ce oceňovány, mu přinesly řadu osobních poct a ocenění. 
Byl řádným členem Královské české společnosti nauk, 
řádným členem České akademie věd a umění, členem Ná-
rodní rady badatelské, rektorem ČVUT v Praze, děkanem 
VŠCHTI a jejím čestným doktorem. Dále byl oceněn čest-
nými doktoráty ČVUT v Praze, VUT v Brně, universit 
v Padově, Nancy, Toulouse a pařížské Sorbony. Jako svě-
tově uznávaný odborník byl rovněž čestným členem Fran-
couzské, Italské, Polské, Rumunské a Španělské společ-
nosti chemické, Francouzské průmyslové společnosti a 
řádným členem názvoslovné komise IUPAC. Za své práce 
a zásluhy byl prof. Votoček vyznamenán Leblancovou 
medailí, Komanderským řádem Polonia Restituta, řádem 
Ordine Corona d´Italia a jmenován Rytířem francouzské 
Čestné legie. V roce 1933 byl českými profesory, v čele 
s prof. Heyrovským, po zásluze navržen jako kandidát na 
Nobelovu cenu za chemii. V tomto roce však nebyla cena 
udělována.  

Oblast Votočkova vědeckého zájmu a působení byla 
široká. Sahala od chemie syntetických barviv, přes chemii 
cukrů, která v jeho životě dominovala, až po analytickou 
chemii. Tato zaměření byla nepochybně ovlivněna jeho 
postgraduálními studiemi, nejprve na universitě 
v Mylhůzách u prof. Noeltinga, kapacity v chemii syntetic-
kých barviv a později u světově uznávaného badatele 
v chemii cukrů prof. Tollense na universitě v Göttingen. 

Votoček po návratu ze studií do Prahy začal svoji vědec-
kou činnost prací na problémech, které studoval u Noeltin-
ga. Věnoval se chemii derivátů karbazolu, trifenylmetha-
nových barviv, včetně malachitové zeleně a elegantní 
Sandmeyerově reakci – záměně diazoniové skupiny na 
benzenovém jádře za halogen účinkem halogenidů měď-
ných. Tyto studie, kromě jiného, vedly k využití karbazolu 
v analytické chemii a následně k objevu analytického čini-
dla  (sloužilo ke stanovení siřičitanů vedle thiosíranů 
a thionanů), které bylo po Votočkovi pojmenováno. 
V  téže době, z praktické potřeby (šlo o volumetrické sta-
novení chloru v organických sloučeninách), zavedl do 
merkurimetrie nový indikátor a zasloužil se tak o její širo-
ké využití. Později tuto oblast chemie opustil a začal se 
intenzivně zajímat o cukry, zvláště o methylpentosy 
(6-deoxy-hexosy) a navázal tak nejen na domácí vědeckou 
tradici, na  práce svého učitele na pražské polytechnice, 
prof. Raýmana (žák slavného Kekulého, Wurtze a Fridela), 
ale i na směr, jímž se ubírala škola prof. Tollense. Votoč-
kovy rozsáhlé a podrobné studie se týkaly především deri-
vátů L-rhamnosy (6-deoxy-L-mannosy), L-fukosy (6-
deoxy-L-galaktosy) a D-fukosy (6-deoxy-D-galaktosy). 
Hledal a posléze také v derivátech hydrazinu objevil důle-
žitá specifická srážecí činidla, která umožnila určit, na 
základě Hudsonova pravidla, konfiguraci cukrů. Připravil 
řadu nových monosacharidů i derivátů, jakými jsou amino-

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ VŠCHT PRAHA – MEDAILE EMILA VOTOČKA 
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cukry, cukerné alkoholy nebo kyseliny a studoval jejich 
přeměny na příslušné heterocyklické sloučeniny. Věnoval 
se také náročné kyanhydrinové syntéze dusíkatých derivá-
tů cukrů, vyřešil strukturu derivátu rhamnosy, zavedl a 
propracoval oxidaci monosacharidů in situ kyselinou dusi-
tou, studoval jejich biologickou oxidaci etc. Mnohé 
z cukrů získal z přírodních materiálů pomocí metodiky, 
kterou pro tento účel vypracoval. Například,  hydrolýzou 
glykosidu konvolvulinu jako první izoloval D-fukosu. Její 
značně rozšířená přírodní forma L byla v té době již zná-
ma, získal ji hydrolýzou polysacharidu Tollens. Izolace D-
fukosy je ukázkou elegantního využití kombinace biolo-
gických a chemických metod. Hydrolýzou konvolvulinu 
totiž získal směs D-fukosy a D-glukosy. Glukosu odstranil 
kvasnou cestou a D-fukosu z reakční směsi izoloval 
v podobě hydrazonu, ze kterého ji pak v čisté formě uvol-
nil benzaldehydem. Výsledek této práce překročil význam 
samotného objevu dosud neznámého enantiomeru. Izolací 
fukosy konfigurace D totiž Votoček vyvrátil nebo mírněji 
řečeno opravil Pasteurův názor, podle kterého příroda vy-
tváří výhradně formy L. Připomínám, že výsledky práce 
Votočka a jeho školy, byly dosahovány pomocí nejjedno-
dušších, dnes z valné části překonaných experimentálních 
metodik a především technik. Přesto si pro svou spolehli-
vost zachovaly trvalou hodnotu. Nelze je změnit, je možné 
je pouze doplnit. V této souvislosti je třeba ještě zdůraznit, 
že profesor Votoček, kromě založení vědecké školy, na 
kterou úspěšně navázala další generace, svými vědeckými 
pracemi trvale proslavil svou alma mater VŠCHTI-
VŠCHT, která tak získala uznání a prestiž.  A nejen to, 
ocenění, kterých se Votočkovi dostalo, jsou také nepřímo 
oceněním i vysoké školy, na které jeho činy k uděleným 
poctám dozrály. 

Kromě hodnotných experimentálních výsledků se 
prof. Votoček zapsal do dějin světové i české vědy tím, že 
vypracoval na základě pojmu topicity zcela novou klasifi-
kaci organických sloučenin, kterou od něho převzal nositel 
Nobelovy ceny curyšský profesor Paul Karrer. Do svého, 
dominantního oboru činnosti, chemii monosacharidů, za-
vedl dodnes platný termín epimerie* vztahující se na slou-
čeniny obsahující větší počet chirálních center. Tento termín 
se záhy ujal a byl později rozšířen na podobné případy stere-
oizomerie i v jiných oborech chemie. V chemii methylpen-
tos vypracoval účelné a mezinárodně přijaté názvosloví.      

Dále, v nomenklatuře monosacharidů nahradil Emi-
lem Fischerem zavedené označování substituentů α a ϐ 
symboly d a l označující prostorové vztahy substituentů na 
nově vzniklých chirálních atomech uhlíku. Votočkovi rov-
něž vděčíme za racionalizaci základů českého názvosloví 
anorganických sloučenin do současné podoby, které vy-
chází z tzv. oxidačních stavů jednotlivých atomů. Sám toto 
názvosloví, jehož podstatou je obecně známých osm ad-
jektivních přípon, považoval za nejdůslednější, které nemá 
v ostatních jazycích obdoby. Krásně (libozvučně) zní, 
a tím, že na rozdíl od názvosloví užívaných jinými jazyky, 
vylučuje rušivé využívání číslic pro označení oxidačních 
stavů atomů, je obrazem výrazové bohatosti češtiny. 

Jako učitel byl Votoček velice náročný, až pedantic-
ký**. V laboratoři od svých spolupracovníků a doktorandů 
přísně vyžadoval pečlivou a trpělivou experimentální prá-
ci, často končící v nočních hodinách, která by byla doko-
nalou zárukou spolehlivosti získaných výsledků. Přesto, 
a možná, že právě proto, během svého dlouholetého půso-
bení na  chemicko-technologické fakultě ČVUT vychoval 
celou řadu prominentních, talentovaných, světově uznáva-
ných chemiků, z nichž mnozí úspěšně pokračovali v jeho 
díle. Z této řady uvádím profesory naší vysoké školy 
R. Lukeše, jeho nástupce na Ústavu organické chemie, 
autoritu v heterocyklické chemii, O. Wichterleho, kapacitu 
v chemii polymerů, zakladatele Ústavu polymerů ČSAV 
a F. Šorma, zakladatele ÚOCHB ČSAV, autoritu v mnoha 
oblastech chemie, zejména v chemii přírodních látek. Do 
této řady patří také student VŠCHTI a Votočkův dokto-
rand profesor Vl. Prelog, švýcarský chemik chorvatského 
původu oceněný za celoživotní dílo v roce 1975 Nobelo-
vou cenou za chemii.  Kromě výchovy doktorandů a vě-
deckého díla byl také významný Votočkův podíl na výuce 
chemie, a to především v oblasti didaktiky a metodiky. 
Jako první u nás zavedl demonstrace, názorný doprovod 
k přednáškám a také laboratorní praktická cvičení 
v organické chemii, ke kterým napsal příslušné návody. 

Pohled na prof. Votočka by nebyl úplný, kdybych se 
nezmínil o jeho dalších aktivitách. Od mládí byl nadaným 
hudebníkem***, ovládal dokonale několik nástrojů. Jeho 
aktivní duch však žádal více, a tak uprostřed své kariéry 
začal studovat hudební kompozici na Pražské konzervato-
ři. A výsledek? Během patnácti let složil 70 hudebních děl 
sahajících od komorní hudby až po orchestrální rapsodie. 

 
* K pojmu epimerie, epimerizace se pojí krátká historka charakterizující Votočka-člověka se smyslem pro břitký humor, ale také Votočka 
vznětlivého. Jednoho dne vstoupil rozesmátý do laboratoře a zeptal se doc. Lukeše a doktoranda Preloga: „Pánové víte, jak se připraví 
z gramu epigram?“ Když odpověděli, že nevědí, Votoček se široce usmál a řekl: „To je velmi snadné. Vezmete gram a epimerizujete ho“. 
Doc. Lukeš nesouhlasil. Podle něho lze epigram získat oxidací gramu bromovou vodou na gramovou kyselinu, která se pak převede na 
lakton a ten se epimerizuje na lakton epigramu. Jeho redukcí sodíkem se pak získá epigram. Po krátkém tichu opustil Votoček 
s prásknutím dveří laboratoř. 
** Votočkovu náročnost dokládají následující příhody. Jako zkoušející byl Votoček náročný a přísný. Před zkouškou posluchače varoval 
slovy: “Každý, kdo neumí na výbornou, ať raději odejde“. Jednou ho ne zcela připravený posluchač natolik rozčílil, že dotyčného 
z pracovny vyhodil a na chodbě za ním ještě hodil index. Největší hrůzu měli ale posluchači z Votočkových vizitací laboratoře. Proti jeho 
obávaným návštěvám se často účinně bránili nakapáním bromu na práh dveří. Votoček trpěl bronchitidou a do laboratoře nevkročil. Často 
se ale stalo, že posluchači v laboratoři zpívali a prof. Votoček se přidal.  
*** Je na místě připomenout, že na VŠCHTI studoval také hudební skladatel J. B. Foerster, který však studia zanechal a plně se věnoval 
hudbě.  
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Uvedením jeho skladeb, pod záštitou Anglické a Austral-
ské Královské chemické společnosti, došlo k trvalému 
zařazení Votočka do Ódeonu mezi chemiky – hudebníky, 
z nichž někteří, jako např. skladatelé a chemici A. P. Boro-
din a Sir E. Elgar, dosáhli v hudbě světové proslulosti. Od 
těchto výjimečných jedinců se však Votoček naprosto odli-
šoval nejen celoživotní vědeckou dráhou, ale také tím, že 
byl neobyčejně činný i v jiných oblastech, které svou pod-
statou se zvukem souvisejí. Těmito obory, které mistrně 
zvládl, jsou lingvistika, fonetika a lexikografie****. Díky 
hudebnímu sluchu se snadno učil cizím jazykům (všechny 
se naučil až v dospělém věku). Hovořil plyně anglicky, 
francouzsky, italsky, německy, polsky a srbo-chorvatsky. 
Znalost jazyků a praktická potřeba vedla Votočka k vydání 
šesti vícejazyčných odborných chemicko-technických 
slovníků a jednoho česko-francouzského terminologického 
a frazeologického slovníku s 27 000 termíny a idiomy! 
K tomu všemu je ještě třeba přidat hudební slovník 
s 12 000 hesly! Sestavením a vydáním slovníků Votočko-
vy jazykové aktivity ale nekončily. Uplatnil se také jako 
překladatel. Do češtiny přeložil moderní Reychlerovu 
učebnici Théorie physicochimique. 

Vzestup úrovně tuzemských vědeckých prací a s tím 
spojené snahy o mezinárodní publicitu výsledků národní 
vědy, vedly Votočka spolu s Heyrovským k založení re-
prezentačního odborného časopisu Collection of the Cze-
choslovak Chemical Communications, který také redigo-
vali. Kromě ediční práce oba současně překládali příspěv-
ky českých autorů do francouzštiny a angličtiny. Vzhle-
dem k redakčním požadavkům, se „Collection“ od samého 
začátku svého vzniku vyznačoval přísnými nároky na pu-
blikační úroveň autorů a tak navíc nepřímo ovlivňoval 
i kvalitu vědecké práce. Založení tohoto časopisu byl 
vskutku mimořádně záslužný čin. 

Z pohledu na šíři a hloubku Votočkových hudebních 
a dalších podobných aktivit, kterým se věnoval během 
svého působení na místě profesora a přednosty ústavu 
organické chemie VŠCHTI, by se mohlo zdát, že tak boha-
tá činorodost už vrchovatě obsadila jeho život.  Votočkova 
energie, přestože představoval člověka, který se všemu co 
podnikl, věnoval s plným úsilím, však byla nevyčerpatel-
ná. Sepsal (původně ve spolupráci s prof. Preisem) a vydal 
rozsáhlé, až encyklopedicky pojaté, učebnice jak organic-
ké tak i anorganické chemie částečně zahrnující i příslušné 
technologie, které se dočkaly mnoha vydání (poslední 
z nich za spoluautorství prof. Heyrovského). Jejich pozděj-
ší doplnění o lekce z fyzikální chemie, stejně jako o apli-
kace tehdy začínajících metod výzkumu struktury slouče-
nin, významně přispělo k ucelenému pohledu na chemické 
sloučeniny. Obě učebnice, které užitečně sloužily svému 
účelu zhruba třicet let, byly překonány teprve až v době, 
kdy do chemie pronikly moderní teorie nahrazující dříve 
nezbytnou faktografii. To už je ale doba Votočkových 
nástupců. 

Prof. Ing. Dr. h. c. Emil Votoček se narodil 5. října 
1872, zemřel 11. října 1950. Na VŠCHTI jako učitel půso-
bil v letech 1906–1939….. 

 
František Jursík 

 
LITERATURA 
 
  1. Kauffman G. B., Jursík F.: Chem. Brit. 25, 495 

(1989). 
  2.  Kauffman G. B., Jursík F., Rae I. D: J. Chem. Educ. 

76, 511 (1999). 
  3.  Schätz M.: Historie chemie. Osobnosti a události, str. 

76, VŠCHT Praha 2002. 

 
 
**** Votočkova záliba ve fonetice a melodičnosti se projevovala i v běžném životě. Jednou jej v jeho bytě navštívil Dr. Petrů, kterého 
Votoček během rozhovoru, proti svému zvyku, velmi pozorně poslouchal. Po chvíli zavolal svou manželku a řekl jí: Pojď si poslechnout 
to nádherné žižkovské éé“. Obsah rozhovoru ho téměř nezajímal.  
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Počátky chemické knihovny v Dejvicích 

 
Letošní kulaté výročí existence Vysoké školy chemic-

ko-technologické v Praze se sice korektně vztahuje ke 
skutečnému datu vzniku samostatné vysoké školy v plném 
smyslu tohoto označení, ale ve skutečnosti se jedná o lo-
gické pokračování dlouholeté tradice vysokoškolské výuky 
chemických oborů na české technice, jdoucí hluboko do 
19. století. Stejně tak i „chemická knihovna“ školy má své 
počátky daleko dříve, než jen před šedesáti lety. Ovšem 
zcela v duchu tehdejších zvyklostí, „knihovnu“ měl téměř 
každý ústav nebo katedra a nebylo nic mimořádného, že je 
financoval tehdejší šéf více či méně ze svých soukromých 
prostředků. Ještě krátce po druhé světové válce bylo nor-
mální, že např. německé „Berichty“ odebírali snad všichni 
tehdejší profesoři. Tuto situaci velice dobře ilustruje do-
chovaný dokument projektu současné VŠCHT v Dejvicích 
z r. 1933 (cit.1), kde žádnou Ústřední ani jinou centrální 
knihovnu nenajdeme. V tomto realizovaném projektu ale 
najdeme knihovny několika ústavů, z nichž některé se 
zachovaly na stejném místě a do značné míry i se stejným 
vybavením do dneška. To, co absolventi a  návštěvníci 
znají pod označením Ústřední knihovna, jako historií dý-
chající místnost vybavenou evidentně na míru vyrobeným 
dřevěným knihovním nábytkem, byla v realizovaném pro-
jektu knihovnou studentů, přesněji knihovnou spolku 
SPICH, tedy Spolku posluchačů inženýrství chemie. Díky 
prozíravosti některých učitelů školy a smyslu pro uchování 
historie se tato knihovní místnost zachovala prakticky 
v původním stavu.  

Je téměř jisté, že v žádném případě nedošlo ke slav-
nostnímu otevření instituce s označením „Ústřední knihov-
na VŠCHT“ včetně stříhání pásky, ale z dochovaných 
vzpomínek pamětníků vyplývá, že podnět k vytvoření 
takové instituce vzešel nikoliv z kruhů akademických, ale 
pod vlivem, v dnešní terminologii „manažerských“, zkuše-
ností z průmyslu. Iniciátorem založení Ústřední knihovny 
byl prof. Stanislav Landa, který za svého předchozího 
působení ve Výzkumném chemickém ústavu fy Baťa ve 
Zlíně věděl, jak je dobře vybavená knihovna pro vědeckou 
práci důležitá2. Že koncepce Ústřední knihovny vznikla 
ještě před založením samostatné VŠCHT, vyplývá ze zá-
znamu o založení takové knihovny jako součásti VŠCHTI, 
tedy Vysoké školy chemicko-technologického inženýrství, 

formální předchůdkyně dnešní VŠCHT, a že do nové kni-
hovny v Dejvicích byla přestěhována knihovna z Husovy 
ulice v Praze, vzniklá pochopitelně ještě daleko dříve2. 
A je logické, že pro vznik Ústřední knihovny v Dejvicích 
byla využita původní knihovna studentů, o které se zmiňu-
jeme výše.  

 

 
Další vývoj klasické knihovny 

 
Je dnes obtížné mapovat detailněji tehdejší podmínky 

organizační, finanční a v neposlední řadě i politické. Ale 
díky relativně svobodnějšímu prostředí na škole se mohli 
učitelé i studenti seznamovat s moderními teoriemi popiso-
vanými v publikacích, které byly oficiálně označovány 
jako buržoazní pavěda3. Toto prostředí se nepochybně 
podepsalo na doplňování knihovních fondů, které si i přes 
zhoršující se finanční podmínky uchovávalo dřívější stan-
dard a úroveň. Ve světle dnešních poměrů je překvapující, 
do jaké míry se dařilo udržovat kontinuitu v řadách důleži-
tých chemických periodik, a to jak primárních, tak i sekun-
dárních. Ještě v šedesátých letech byly na škole odebírány 
4 pare Chemical Abstracts vedle Chemisches Zentralblatt, 
který byl odebírán až do ukončení jeho existence. Samo-
zřejmostí byl Referativnyj Žurnal, v zásadě užitečný 
a spolehlivý sekundární zdroj, mající zásadní nevýhodu 
v azbuce, kterou málokdo je schopen opravdu rychle číst, 
ale hlavně v notorickém nedostatku rejstříků.  

Skutečně výrazné zhoršení dostupnosti fondů, a to jak 
časopiseckých, tak i knižních, nastalo v letech osmdesá-
tých, kdy byla situace až taková, že Ústřední knihovna 
měla možnost objednat ročně 30–50 titulů zahraničních 
časopisů, rozuměj titulů z kapitalistické ciziny, tedy za 
tvrdou měnu, a pro každou katedru bylo možné objednat 
vždy jen jeden titul. Jinak řečeno, panoval de facto 
„přídělový systém“ pro objednávání literatury.  Paradoxně 
ale vznikly a byly i široce využívány možnosti kompenzo-
vat danou situaci organizováním výstav zahraničních knih, 
buď na oborovém principu, nebo častěji jako výstavy vel-
kých nakladatelství. Díky svépomocné aktivitě zájemců 
z kateder organizovala Ústřední knihovna „nájezdy“ na 
takové výstavy včetně úkolů, kdo se vrhne ke kterému 
regálu a jsa vybaven rovnou razítkem, bude se snažit zís-
kat co nejvíce vzácných titulů buď pro katedru nebo pro 
Ústřední knihovnu. Tyto knihy se nakupovaly za koruny, 
kterých bylo relativně dost a díky této svépomoci jsou 
knižní fondy z té doby hlavně na ústavech relativně boha-
té. Rok 1989 tento tristní systém ukončil a hlavně po zave-
dení konvertibilní měny bylo možné zahájit standardní 
činnost Ústřední knihovny a nakupovat fondy pro potřebu 
vědy a výuky stejně, jako v civilizovaném světě.  

 

60 LET CHEMICKÝCH INFORMACÍ NA VŠCHT PRAHA – OD KLASICKÉ  
KNIHOVNY K JEDNÉ Z NEOBSÁHLEJŠÍCH KOLEKCÍ CHEMICKÝCH  
ELEKTRONICKÝCH ZDROJŮ V EVROPĚ  
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Počátky elektronické éry 
 
Z dnešního hlediska je přechod na přístup 

k elektronickým informacím považován za zcela samozřej-
mý a zdá se, že je to fenomén jen posledních cca 10–15 
let. Bude možná proto překvapující, že chemie jako vědní 
disciplína a VŠCHT jako škola, participovaly na postup-
ném otevírání přístupu a využívání elektronických zdrojů 
téměř od samého počátku vývoje, tj. od konce šedesátých 
let. Už v r. 1969 prozíraví lidé kolem tehdejší instituce 
ÚVTEI (Ústředí vědeckých, technických a ekonomických 
informací) prosadili nákup elektronických bází dat a vůbec 
první takové byly báze American Petroleum Institute 
(API), tedy báze chemické. A hned v r. 1971  následovaly 
první elektronické verze Chemical Abstracts, dodávané na 
magnetických páskách a provozované na velkých sálových 
počítačích. Jejich oficiálním provozovatelem byla tehdejší 
Ústřední informační služba chemie (UISCH), takto součást 
VÚTECHP (Výzkumného ústavu technicko-ekonomic-
kého chemického průmyslu), která poskytovala všem zá-
jemcům pravidelné zasílání průběžných rešerší  z této 
elektronické verze CA, samozřejmě formou vsádkového 
zpracovávání předem formulovaných a do příslušného 
dotazovacího jazyka převedených zpravidla průběžně opa-
kovaných dotazů. A VŠCHT představovala největšího 
zadavatele, pro jehož pracovníky se týdně zpracovávaly 
stovky počítačových rešerší. Další vývoj vedl přes zvětšo-
vání kapacity pamětí k praktičtějším formátům  rešeršních 
výstupů v podobě kartotéčních lístků A6 a hlavně k rozší-
ření rozsahu záznamů od zkrácených CA-Condensates na 
úplnější formát obsahující i předmětová hesla pod označe-
ním CA SEARCH v roce 1979 (cit.4). Výrazný nárůst pa-
měťových kapacit dovolil trvalé uložení bází na lokálních 
serverech a možnost provádět retrospektivní rešerše z báze 
Chemical Abstracts. Paralelně byl umožněn přístup do 
vybraných zahraničních databázových středisek, např. do 
francouzského Questelu, ovšem za velmi přísně střežených 
podmínek a realizovaných pouze prověřenými pracovníky 
STB. I tak to byl pokrok, následovaný v r. 1983 konečně 
možností vzdáleného přístupu přes telefonní linky na počí-
tač Siemens 7755, který překonal dlouholeté embargo na 
tzv. „sharing time“ režim, tedy současné připojení více 
vzdálených uživatelů „on line“ v tzv. systému GOLEM, na 
daném počítači.  

A zde znovu na tomto vývoji participuje VŠCHT 
Praha, která nejenom využívala služeb online přístupu na 
pracovištích Ústřední technické základny UVTEI na Žiž-
kově, ale jako první a do konce osmdesátých let jediná 
vysoká škola v tehdejším Československu, měla svůj ter-
minál umožňující vzdálený přístup telefonní linkou na 
výše zmíněný počítač Siemens a mohla tak realizovat 
v pravém slova smyslu první chemické „online“ rešerše 
z bází dat Chemical Abstracts i některých dalších, jako 
např. na chemický průmysl orientované báze dat Chemis-
try Industry Notes. Samozřejmě, že podmínky v té době 
byly v pravém slova smyslu pionýrské, problém byl vůbec 
dostat a udržet spojení normální telefonní linkou za použití 
klasického dálnopisu, časté výpadky vedoucí ke ztrátě 

všech, do tohoto okamžiku nalezených informací, a rela-
tivně složitý dotazovací jazyk, pro který byly pořádány 
i několika denní kurzy. Ale „online“ rešerše už to byly 
a naprostá priorita jak chemie jako vědecké disciplíny 
a VŠCHT Praha jako jejího představitele byly nezpochyb-
nitelné. Následná politická změna otevřela pak tento svět 
úplně a další kroky následovaly v rychlém sledu, přičemž 
právě naše zkušenosti a dlouholetý kontakt s vývojem 
umožnily, že jsme se mohli hned v r. 1991 připojit sítí 
EARN (European Academic Research Network) pevnou 
linkou na univerzitu do Lince a pak v r. 1992 už prostřed-
nictvím  Internetu zahájit online rešerše bez omezení 
a plně srovnatelně s vyspělým světem.  

 
 

Rozvoj knihovny po r. 1990 
 
Kromě otevření možností nákupu literatury bez ome-

zení přídělů „tvrdé“ měny, sehrála určitou roli i ochota 
zahraničních institucí nebo jedinců pomoci doplnit zdevas-
tované fondy formou darů.  Pravděpodobně nejhodnotněj-
ším darem byla nabídka nakladatelství Springer, která 
poskytla VŠCHT jako tzv. trvalou výpůjčku prakticky 
všechny do té doby vydané svazky Gmelinova kompendia 
chybějící v našich fondech, čímž vznikl jediný kompletní 
soubor tohoto díla na našem území. Ovšem největší pozor-
nost byla věnována doplňování a budování fondu periodik, 
což je nepochybně nejdůležitější složka vědecké knihovny 
v oblasti přírodních věd. Bezprostřední efekt mělo už pros-
té sloučení všech primárních periodik umístěných na ka-
tedrách do Ústřední knihovny, která díky prozíravosti teh-
dejšího vedení školy získala nové prostory propojením 
stávajících místností s chodbou ve vyšším patře, což 
umožnilo prakticky ze dne na den učinit ze stávající kni-
hovny instituci, kam bylo možné zajít s vědomím, že na 
regálech zde učitelé i studenti najdou daleko větší část 
hledaných zdrojů než kdykoliv předtím. Z tohoto hlediska 
lze označit toto období jako „zlatou éru“ fyzické Ústřední 
knihovny.  

Samozřejmě klíčovou roli už v tomto období hrají 
elektronické informační zdroje. Přístup k Internetu umož-
nil standardní využívání databázového centra STN Interna-
tional především pro práci s elektronickou verzi Chemical 
Abstracts a řadou dalších přírodovědně a technicky orien-
tovaných bází dat. Ze strany CAS byl tento přístup výraz-
ně podporován slevou 90 % poskytovanou na základě kon-
tinuálního předplácení tištěné verze Chemical Abstracts. 
Díky tomu se mohla první generace chemiků seznamovat 
s prací u terminálů, logikou zadávaní dotazů a strategií 
rešerší. Prakticky tak byla ukončena výše zmiňovaná mno-
holetá praxe využívání Ústřední informační služby chemie 
pro pravidelné zasílání stálých rešeršních dotazů a řada 
pracovníků VŠCHT si mohla dělat rešerše sama ze svých 
osobních počítačů. Ale prvním skutečně průlomovým kro-
kem byla instalace první chemické báze dat pracující 
s grafickou prezentací vzorců chemických sloučenin, báze 
dat Beilstein, na lokálním serveru na VŠCHT Praha, a to 
paralelně s kompletním souborem všech tištěných svazků 
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tohoto díla, opět na VŠCHT jako jediné knihovně v ČR. 
Stojí určitě za zmínku, že tato instalace byla nejenom vů-
bec první vědeckou bází dat instalovanou v lokální síti 
v České republice, ale i jednou z prvních v celé Evropě. 
Jeden z autorů této stati měl při své návštěvě slavné ETH 
v Zürichu v r. 1996 velké potěšení, když se mohl pochlu-
bit, že VŠCHT už tuto bázi dat využívá, zatímco ETH 
ještě ne. Bylo jen logické, že takový zdroj by měl být pří-
stupný i pro další chemická akademická pracoviště 
v České republice, a tak byly zahájeny kroky k ustavení 
konsorcia, nejdříve jen dvoučlenného s Univerzitou Pardu-
bice, ale vzápětí už skutečně celostátního, zahrnující cel-
kem 10 univerzit a ústavů Akademie věd, které od svého 
založení v r. 1998 trvá do dneška. K bázi Beilstein přistou-
pila záhy analogická báze Gmelin a původní systém 
CrossFireTM, jehož počátky spadají rovněž do devadesá-
tých let, byl nahrazen systémem Reaxys, tentokrát jako 
produkt nakladatelství Elsevier. A je samozřejmé, že tyto 
první chemické báze dat byly postupně doplňovány řadou 
dalších, z nichž většina je stále v nabídce přístupů pro 
VŠCHT Praha. Je tak možno bez nadsázky konstatovat, že 
na škole existuje přístup ke všem skutečně významnějším 
chemicky orientovaným bázím dat.  

Ovšem daleko největší význam má přístup ke klíčové-
mu zdroji chemických informací, k bázím dat Chemical 
Abstracts. VŠCHT byla opět první v ČR, která zakoupila 
licenci pro zpřístupnění na médiu CD pod označením 
CAonCD, a to už v r. 1997. A od téhož roku současně 
ukončila předplácení tištěných sešitů, jejichž vydávání, 
stejně jako verze CAonCD, bylo celosvětově ukončeno 
v r. 2011 (cit.5). Nicméně kromě průběžně produkovaných 
disků byly postupně nakoupeny i kumulativní rejstříky od 
r. 1976 a tato forma tedy  pokrývá období 1976–2011, 
které je stále dostupné v síti školy a zůstává v trvalém 
vlastnictví VŠCHT Praha. V současnosti producent, Che-
mical Abstracts Service (CAS®), takto součást Americké 
chemické společnosti, počítá s jako jediným nástrojem pro 
práci se svými bázemi dat aplikaci SciFinderTM, v podstatě 
grafické rozhraní umožňující velmi efektivní práci jak 
s textovými, tak především se strukturními informacemi. 
Připomeňme, že tento nástroj byl po svém uvedení na trh 
v roce 1995 dostupný jen pro komerční instituce, chemic-
ký a farmaceutický výzkum, a to z důvodů mimořádně 
vysoké ceny. Teprve koncem devadesátých let byla uvol-
něna verze pro akademické instituce pod označením Sci-
Finder ScholarTM s výraznou slevou, v podstatě dotovanou 
z cen pro průmysl. Díky v té době vyhlášenému programu 
pro podporu přístupu k informačním zdrojům MŠMT byl 
podán a obhájen projekt podaný VŠCHT Praha zpřístupňu-
jící tento nejdůležitější nástroj pro práci s chemickými 
informacemi opět pro konsorcium 10 českých odborných 
pracovišť. Že se jedná skutečně o mimořádně důležitý 
zdroj svědčí skutečnost, že v r. 2011 bylo členy konsorcia 
realizováno téměř 160 tisíc rešerší a z toho cca 37 % na 
konto VŠCHT Praha. Kromě již zmíněných bází Beilstein 
a Gmelin, dnes v rámci systému Reaxys® spolu s novou 
bází Patent Chemistry Database, byla ještě licenčně zpří-
stupněna kompletně digitalizovaná verze referátového 

časopisu Chemisches Zentralblatt6, čímž má VŠCHT, opět 
jako jediná instituce v ČR kompletní přístup k informacím 
ze svého oboru za celé období vědecké chemie, což je 
ilustrováno v následujícím přehledu (tab. I). Dodejme, že 
takový rozsah dostupných vědeckých informací nemá žád-
ný jiný vědní obor.  

Samozřejmě na přístup k sekundárním, resp. referáto-
vým informačním zdrojům, musí navazovat přístup k pri-
márním zdrojům, především k vědeckým časopisům nebo 
patentům. I v této oblasti způsobily moderní informační 
technologie v pravém slova smyslu revoluci, která se sice 
začala projevovat už v osmdesátých letech, ale praktické 
využití muselo počkat na celkový vývoj informačních 
technologií, aby přístup k vědeckým článkům byl na stejné 
úrovni jako v jejich tištěné podobě. Po určitém „rozjezdu“ 
v letech 1995–2000 nastal počátkem tohoto století neuvěři-
telný rozvoj, který během posledních 10 let vedl prakticky 
k úplnému přechodu od tištěných vědeckých časopisů na 
jejich elektronické verze. I když tištěné verze vědeckých 
časopisů stále vycházejí, jejich využívání rapidně klesá 
a knihovny je odhlašují. Celkový výsledek je ale ještě da-
leko dramatičtější. Nejenom, že cca od r. 1996 komunikují 
vědci s vydavateli výhradně v elektronické formě a není 
proto překvapující, že výsledek, tedy zveřejněný článek, je 
automaticky rovněž dostupný v elektronické podobě, ale 
málokdo čekal, že dojde k digitalizaci i všech svazků časo-
pisů od jejich prvních čísel, tedy svázaných ročníků časo-
pisů na regálech knihoven. Skutečnost je dnes taková, že 
k tomu už prakticky došlo a tak dnes máme k dispozici 
v elektronické a tudíž okamžitě dostupné verzi nejenom 
sekundární referátové zdroje pokrývající celé historické 
období vědecké chemie, ale velkou většinu zdrojů primár-
ních, na které sekundární zdroje odkazují, a to téměř 
v jejich úplnosti. A opět můžeme se zadostiučiněním kon-
statovat, že VŠCHT nezůstala v tomto vývoji pozadu 
a díky jak dotačním programům MŠMT, tak i příznivému 
vývoji kurzů hlavních měn, mohla postupně realizovat 
nákupy digitalizovaných, tzv. archivních souborů periodik 
hlavních vydavatelů vědeckých a v užším slova smyslu 
chemických časopisů od jejich prvních svazků a navázat 
na průběžně dostupné elektronické verze. Celkový výsle-
dek je pak ten, že VŠCHT jako jediná na chemii orientova-
ná vysoká škola v ČR a i jako jedna z mála evropských 
i amerických univerzit, má pokrytý přístup k cca více než 
600 chemických časopisů v jejich kompletní podobě, tedy 
od samého počátku jejich vydávání do současnosti. Jedná 
se o soubory periodik vydavatelství, Elsevier, Wiley, 
Springer, Taylor & Francis, dále vydavatelství Americké 

Tabulka I 
Přístup VŠCHT Praha k informacím z oblasti chemie 

Beilstein, Gmelin období 1771 do současnosti 

Chemisches Zentralblatt 1830 – 1969, ukončeno 

Chemical Abstracts –  
SciFinder 

1907 – do současnosti, denní 
aktualizace 
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chemické společnosti a Royal Society of Chemistry. A to 
jako trvale smluvně zajištěné vlastnictví.  

Tím se v pravém slova smyslu završuje vývoj od po-
stupného zpřístupňování elektronických verzí k úplnému 
převodu klasické chemické knihovny do virtuálního elek-
tronického prostředí, což v konkrétní podobě znamená, že 
chemik má ze svého pracovního stolu k bezprostřednímu 
využití mimořádně rozsáhlou světovou chemickou knihov-
nu počínaje referátovými zdroji odkazujícími na potenciál-
ní zdroj primární, který je dnes většinou možné bezpro-
středně zobrazit. Klasická a v podstatě stále stejná rešeršní 
činnost chemiků, kteří nejdříve trávili čas inspekcí rejstří-
ků, aby z nich vypisovali odkazy na abstrakty a na jejich 
základě pak bloudili mezi regály knihovny hledajíce pří-
slušný svazek a stránku, aby nakonec zjistili, že daný od-
kaz není k ničemu, se tak zefektivňuje k téměř ideálnímu 
stavu. Dnešní situaci je pak možné znázornit vzájemným 
propojením všech informačních zdrojů (obr. 1), kdy lze 
v síťovém prostředí prakticky okamžitě přecházet od jedné 
informace ke druhé a maximálně efektivně tak dospívat 
k odpovědím na konkrétní problém. Dodáme-li ještě, že 
v této podobě má VŠCHT v Praze přístup prakticky ke 
všem zdrojům referátovým a současně k více než 600 titu-
lům chemických časopisů kompletně od 1. svazků 
a k tomu ještě k cca 2000 dalších většinou od roku 1996, 
představuje to knihovnu skutečně mimořádně rozsáhlou, 
čemuž odpovídají i čísla jak o počtech realizovaných re-
šerší, jak uvádíme výše, tak i počtech otevřených článků, 
kterých v r. 2011 využili pracovníci a studenti školy více 
než 250 tisíc.  

 
 

A co dál ? 
 
Bezprostřední reakcí na daný stav je závěr, že klasic-

ká knihovna končí, protože vše je dostupné na síti. To je 
závěr logický a z hlediska reálného využívání informač-
ních zdrojů v zásadě správný. Z hlediska určitého nadhle-
du ale situace tak úplně jednoznačná není. I když naprostá 

většina informačních zdrojů, majících tak či onak význam 
pro vědeckou práci v chemických disciplínách, je dostupná 
ve své elektronické verzi, stále platí, že některé zdroje, 
typicky zdroje příručkové, tabulkové, přehledné sumariza-
ce apod., jsou pro vlastní práci přehlednější a praktičtější 
ve své tištěné podobě. V mimořádné situaci je stále nejdů-
ležitější zdroj pro chemii anorganickou, 500svazkové 
kompendium Gmelins Handbuch, které sice existuje jako 
báze dat Gmelin, ale i producent zcela oficiálně přiznává, 
že tištěná verze není převedena kompletně a stále doporu-
čuje verzi tištěnou jako užitečný doplněk nebo i výchozí 
zdroj. Je rovněž nepochybné, že stále existují a budou 
existovat časopisy jen v tištěné podobě, i když to celkovou 
situaci zásadně neovlivní. Složitější situace ale vyplývá ze 
skutečnosti, že v průběhu téměř dvousetletého vývoje exis-
tuje těžko odhadnutelná řada periodik, které vycházely 
i delší dobu, ale časem zanikly tak, že v jejich vydávání 
nikdo nepokračoval nebo již vydaný materiál nepřevzal 
a je dnes problematické, kdo se má postarat o jejich digita-
lizaci a zařazení do celého bohatství vědeckých informací. 
Na tuto okolnost jsme konkrétněji upozorňovali 
v souvislosti s problematikou změn názvů a slučováním či 
rozdělováním periodik7.  

Nejzávažnější je ale skutečnost, která zatím většině 
vědecké veřejnosti uniká. Přechodem od klasického tisku 
na technologii digitální dochází totiž k zásadní změně 
v majetkových vztazích, což má ale zásadní dopad na 
dvousetletou praxi zveřejňování, šíření a uchovávání vě-
deckých informací. V éře tištěných periodik vydavatel 
zpracoval rukopis, připravil jednotlivá čísla a nakonec 
ročník, který byl předplacen vědeckou knihovnou, která jej 
pochopitelně po ukončení nevyhodila jako např. denní tisk, 
ale uchovávala na svých regálech principiálně trvale. Na 
vědeckých knihovnách univerzit a jiných institucí tak zů-
stávala sice nevyslovená, ale samozřejmá povinnost ucho-
vat zveřejněné výsledky výzkumné činnosti pro další gene-
race. Vydavatel si materiál po vytištění ponechal jen ve 
velmi omezeném množství a tiskové podklady, např. štoč-
ky apod., zlikvidoval. Pokud ale tentýž vydavatel nyní 
pracuje s počítačovou technologií, výsledný materiál, tedy 
počítačový soubor, mu zůstává jako trvalá hodnota, kterou 
na základě formálně stejného předplatného jen zpřístupňu-
je vědecké instituci na základě licenční smlouvy údajně 
trvale. Může si samozřejmě  jednou zaplacené soubory 
stáhnout do svého fyzického vlastnictví, ale pak 
i s povinností se postarat o jejich trvalé uchování a zpří-
stupňování za podmínek měnících se technických parame-
trů. Univerzit, které na tuto praxi přistupují, je zatím jen 
velmi málo, většina spoléhá na své smlouvy a tedy na to, 
že péče o tento majetek je na straně vydavatelů. V každém 
případě vědecké a univerzitní knihovny ztrácí svou důleži-
tou historickou roli správce vědeckých poznatků a nepsané 
povinnosti pečovat o jejich uchovávání. Připočteme-li 
k tomu zatím velmi problematickou a diskutovanou pro-
blematiku odpovídající výše licenčních poplatků, resp. 
kolik je možné požadovat za přístup k jednomu konkrétní-
mu vědeckému článku a jakou formou přístup otevřít 
a uhradit, je zřejmé, že v otázce dalšího vývoje vědeckých 

Referátové zdroje –
-CA, Beilstein, 
Gmelin aj.
- de facto všechny !

Primární zdroje –
-časopisy,
-patenty, aj.

Odkazy v 
primárních
zdrojích

Chemická knihovna s
navzájem propojenými
zdroji.

více než 600 titulů z 
chemie od 1.svazků + 
cca 2000 dalších

Obr. 1. Ilustrace vzájemného propojení informačních zdrojů 
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knihoven nás čekají ještě mnohé problémy a současné uspo-
kojení, jak to všechno krásně funguje a jak všechno dostanu 
až na pracovní stůl ještě není konečný stav přechodu od 
tištěných k elektronickým vědeckým informacím. 
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Technology, Prague): 60 Years of Chemical Information 
on Institute of Chemical Technology Prague – from 
Classical Library to One of the Largest Collections of 
Chemical Information Sources in Europe 

 
On the occasion of 60 years anniversary of founding 

Institute of Chemical Technology as independent academ-
ic institution the parallel history of its Central Library is 
summarized. It is stressed that despite of unfavourable 
economical and political condition in Czech Republic for 
most of this time range the Central Library was able to 
maintain relative high standard not only as classical library 
but also to keep pace with development of electronic forms 
of scientific information. Thanks to this after opening of 
physical and financial borders Central Library was able 
systematically build up collection of digital information 
resources, both the secondary chemistry databases like 
CA, Beilstein or Gmelin but also very large collection of 
primary journals including so called archive collection 
covering full runs of most chemistry titles.  
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V roce 1932, tedy před 80 lety, 
vystoupil na XII. sjezdu průmyslo-
vé chemie v Praze  soukromý do-
cent Stanislav Landa a informoval 
posluchače o objevu zajímavého 
uhlovodíku v hodonínské ropě, 
který nazval adamantan. Izolace 
adamantanu byla poté publikována 
v roce 1933 v již téměř klasické 
práci Landy a Macháčka (Landa S., 
Macháček V.: Collect. Czech. 

Chem. Commun. 5, 1 (1933)). O adamantanu napsal 
F. C. Whitmore ve své učebnici organické chemie, že je 
jednou z nejzajímavějších organických sloučenin obje-
vených v přírodě. 80 let představuje v podstatě časové 
rozmezí jednoho lidského života od zrození, přes věk plný 
nových myšlenek, tvůrčího vzepětí a zralého věku, kdy 
člověk sklízí plody své práce. V oblasti chemie adamanta-
nu byly tyto začátky velice komplikované vzhledem 
k obtížné dostupnosti základní suroviny (adamantanu), a to 
buď složitou mnohastupňovou syntézou, nebo pracnou 
izolací z hodonínské ropy. Impuls pro další rozvoj chemie 
adamantanu nastal při studiu izomerace tetrahydrodicyklo-
pentadienu chloridem hlinitým v roce 1957. Je nutno říci, 
že tento objev prof. Paul Rague von Schleyera vznikl při 
studiu endo-exo izomerace tetrahydrodicyklopentadienu 
a byl objevem náhodným, tak, jako tomu v mnoha přípa-
dech ve vědě bývá, protože adamantan byl zpočátku od-
straňován z reakční směsi jako nežádoucí a reakci kompli-
kující příměs. Nicméně tato syntéza nastartovala obrovský 
nárůst zájmu o adamantan a jeho deriváty. Prof. Landa 
začal rozvíjet po svém návratu v roce 1948 z místa tech-
nického ředitele Chemických závodů ČSSP v Litvínově na 
tehdy ještě Fakultu chemicko-technologického inženýrství 
ČVUT tuto vědní oblast zcela systematicky. Když jsem 
v roce 1969 nastoupil jako poslední aspirant pana prof. 
Landy do Laboratoře syntetických paliv, zřízené v roce 
1959 na Fakultě technologie paliv a vody VŠCHT Praha, 
byla chemie adamantanu hlavním programem Laboratoře 
a zahrnovala tehdy poměrně značnou šíři této problemati-
ky. Byly studovány nové biologicky aktivní sloučeniny 
adamantanu (Ing. Jiří Burkhard, Ing. Jiří Vais, později 
i Ing. Josef Janků), získávání alkylderivátů adamantanu 
izomerací různých nasycených uhlovodíků (Ing. Ladislav 
Mandík), byly studovány heteroadamantany, jednak se 
sírou v molekule (Ing. Josef Janků) a jednak s dusíkem 
v molekule (Ing. Vlastimil Galík a Ing. Zdeněk Kafka). 
Nové směry v chemii adamantanu razil tehdy spolu s prof. 
Landou Ing. Slavoj Hála, autor několika vynikajících 
a vyčerpávajích review o adamantanu a jeho derivátech 
a analozích. Někteří pracovníci v Laboratoři se zabývali 
souvisejícími úkoly, např. dělením izomerů perhydro-
fenanthrenu pomocí difuzních procesů (Ing. Jiří Vaněk), 

nebo izomerací nasycených  polycyklických uhlovodíků 
na katalyzátorech v plynné fázi (Ing. Zdeněk Wei-
denhoffer). Prof. Landa podporoval všechny nové analy-
tické techniky, i když to byly pro něho zcela nové věci, 
takže v Laboratoři byly vyvíjeny metody pro skupinovou 
analýzu ropných frakcí pomocí hmotnostní spektrometrie 
(Ing. Mečislav Kuraš), jako první v tehdejším Českoslo-
vensku zkonstruoval a zprovoznil Ing. Julius Eyem prepa-
rativní plynový chromatograf, další poznatky čerpal prof. 
Landa od spolupracovníků z oblasti NMR (Ing. Petr Trška, 
Ing. Milan Hájek). Je tedy třeba ocenit  jeho úlohu jako, 
dnešními slovy řečeno, manažera. Každý z jeho žáků 
a spolupracovníků si určitě vzpomíná na jeho ranní a pozd-
ně odpolední návštěvy Laboratoře a jeho sugestivní otáz-
ku: „tak, jak jste pokročil pane inženýre“? Určitě nešlo 
říci, ne, promiňte, nepokročil jsem. Prof. Landa velmi dbal 
na to, aby práce zasahovaly do základních chemických 
disciplin, např. organické a fyzikální chemie, i když to 
třeba na první pohled nemuselo tak vypadat. Vzpomínám 
si na jeden případ svého kolegy, který to dobře ilustruje. 
Jako tehdejší aspiranti jsme museli absolvovat tzv. aspi-
rantské minimum, což představovalo připravit a sepsat 
důkladnou rešerši a po absolvování předepsaných zkoušek, 
absolvovat ještě závěrečnou zkoušku ve formě pohovoru, 
při kterém byli přítomni i pracovníci ostatních kateder, 
např. Katedry organické chemie a Katedry fyzikální che-
mie. Zejména zkouška z Fyzikální chemie III byla velmi 
nepopulární a nikdo neměl radost z toho, že zkoušející, 
paní Ing. Jiřina Hejtmánková, byla u těchto aspirantských 
pohovorů přítomna. V průběhu jedné zkoušky vyzval pan 
prof. Landa již zmíněnou členku komise, aby položila 
otázku z fyzikální chemie. Paní inženýrka prohlásila, že 
tam žádnou fyzikální chemii nevidí a otázky se vzdává. To 
ale neměla říkat. Prof. Landa se zarazil, po krátké chvilce 
zcela zbrunátněl a velice tvrdým a odměřeným hlasem 
prohlásil: „ Vážená paní kolegyně, v této práci je samá 
fyzikální chemie“. Jako téměř každý nově příchozí do 
Laboratoře jsem dostal za úkol „uvařit“ Meerweinův ester. 
Podařilo se mi použitím skleněného autoklávu zvýšit vý-
těžky reakce, nicméně finální přeměna na žádané deriváty 
adamantanu selhávala. Věnoval jsem se posléze Beckman-
nově přesmyku oximu adamantan-2-onu druhého řádu 
a reakci derivátů bicyklo[3,3,1] nonanu s diazomethanem. 
Důležitým mezníkem ve výzkumu adamantanu a jeho větší 
dostupnosti bylo vypracování izomerace tetrahydrodicy-
klopentadienu v průmyslovém měřítku, patentování postu-
pu (Josef Janků, Jiří Burkhard, Luděk Vodička, Jiří Mos-
tecký  AO 192.701 (1978), Švýc.Pat.  601.145,  Nederl. 
Pat. 6.704.602, Ger.Offen  2.543.536) a předání vypraco-
vané technologie do podniku Léčiva Měcholupy, ze které-
ho byl postup a technologie předány do Farmakonu Olo-
mouc. Výroba byla posléze předána do závodu Lachema 
Brno, kde se adamantan vyráběl v množství cca 5 tun za 

80 LET OD OBJEVU ADAMANTANU 
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rok  a byl zpracováván na acetamidoadamantan,  prekurzor 
pro výrobu 1-aminoadamantan hydrochloridu, známého 
antivirotika, pro švédskou firmu AB Ferrosan. 

Adamantan postupně zasáhl do většiny vědních oblas-
tí a stále se nacházejí nové a nové  poznatky a aplikace 
skutečně tak, jak tuto vizi pan prof. Landa měl. Rád bych 
zmínil dvě hlavní oblasti, kde se adamantan nejvíce uplat-
nil, a sice farmacii a chemii polymerů. V oblasti farmacie 
se jedná zejména o antivirové preparáty, např. 1-amino-
adamantan hydrochlorid bylo možno zakoupit ještě v roce 
1996 pod názvel Symmetrel® jako léčivo proti chřipkové-
mu viru A2 Hong-Kong v českých lékárnách. V oblasti 
polymerních látek spolupracovala Laboratoř s některými 
laboratořemi v tehdejším Sovětském svazu, kde např. ve 
Volgogradu byla velmi silná a vynikající skupina, ve které 
byly připraveny polyimidové polymery na bázi adamanta-
nu, které se vyznačovaly vysokou tepelnou odolností 
a stálostí a byly použity v programu Sojuz-Apollo. Rád 
bych připomněl také vynikající základní výzkum v oblasti 
studia stability karbokationtů, zejména neklasických, tedy 
i adamantanu, v prostředí superkyselin, za který dostal 
prof. George Olah v roce 1994 Nobelovu cenu. V roce 
1973 byl jmenován novým vedoucím Laboratoře Ing. Vo-
dička, který se sice snažil posunout chemii adamantanu ve 
směru světového vývoje do oblasti chemie diamantanu 
a triamantanu, ale Laboratoř se postupně stále více zamě-
řovala na vývoj analytických metod a na chemii životního 
prostředí, kde dosáhla určitých úspěchů ve vývoji nových 
materiálů pro chromatografii (první čs. křemenné kapilární 
kolony).     

Adamantan byl vždy jaksi spjat s VŠCHT, ať to bylo 
tím, že zde byla rozvíjena chemie adamantanu, nebo na 

návštěvu přijel několikrát prof. Vlado Prelog, který v roce 
1941 připravil poprvé nesubstituovaný adamantan, na 
přednášky přijel také prof. Schleyer a mohl bych zmínit 
celou řadu spoluprací a významných návštěvníků, ale to 
není smyslem tohoto zamyšlení. Jen pro zajímavost – ada-
mantan je vedle benzenu jedna z mála chemických látek, 
které byly vytištěny na československých známkách 
a existuje filatelistická "lahůdka", kterou je obálka prvního 
dne vydání se známkou adamantanu a vlastnoručním pod-
pisem pana prof. Landy, kterou vlastní jeden z tehdejších 
spolupracovníků pana profesora. Model adamantanu stál 
dlouho, až do první poloviny osmdesátých let před budo-
vou B VŠCHT, a jeho další osud je tak trochu symbolem 
dalšího vývoje výzkumu v oblasti adamantanu, resp. ada-
mantoidních látek. V současné době se systematickým 
výzkumem v této oblasti v České republice žádné praco-
viště nezabývá, což je podle mého názoru, vzhledem 
k určité tradici škoda, protože např. podle vynikajícího 
přehledného článku v Angew. Chem. Int. Ed. 47, 1022 
(2008) jsou adamantanoidní sloučeniny perspektivními 
objekty výzkumu supramolekulární chemie směřující 
k nanodiamantům s různými funkčními skupinami. V této 
oblasti získal v současné době ocenění Česká naděje 2011, 
Mgr. Petr Cígler, PhD., bývalý doktorand na VŠCHT, 
takže snad lze doufat, že určitým způsobem navazuje na 
tradici chemie adamantoidních látek, i když to patrně ne-
bude na VŠCHT. Osobně bych si velmi přál, aby tomu tak 
v budoucnosti bylo. 

                          
Jan Tříska 
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Ze života společnosti 

Skončil 4. Kongres EuCheMS v Praze 
 
4. Kongres EuCheMS skončil 30. srpna 2012. Zúčast-

nilo se ho 9 řečníků, kteří přednesli 45‘ plenární přednášku 
(z toho bylo 5 nositelů Nobelovy ceny za chemii), J. M. 
Lehn přednesl přednášku Perspectives in chemistry: from 
supramolecular chemistry towards adaptive chemistry; 
G. Ertl Catalysis at surfaces: from atoms to complexity; 
M. T. Reetz, Directed evolution of stereoselective monoo-
xygenases as catalysts in organic chemistry; V. Bonacic-
Koutecky, Simulation and control of photochemistry; 
K. Wuthrich, NMR Spectroscopy – A chemist’s tool for 
studies of the protein universe; R. Y. Tsien, Breeding and 
building molecules to image cells, electric fields, and dise-
ase processes (IOCB Plenary lecture); H. Schwarz, Che-
mistry with methane: concepts rather than recipes; D. Mil-
stein, Discovery of metal-catalyzed reactions for sustaina-
ble chemistry (EuCheMS Lecture 2012); R. H. Grubbs, 
Design and applications of selective reactions of olefins. 
Plenární přednášky potěšily každého zájemce a některé 
přímo nadchly. 

Na kongresu dále vystoupilo 164 řečníků s „30‘ key-
note“ přednáškou, 359 účastníků, kteří přednesli krátkou 
15‘ přednášku. Z těch, kdo přednesli buď 45‘ nebo 30‘ 
přednášku bylo nejvíc Němců (110; 64 %), Italů (51; 
30 %), Angličanů (41; 24 %), Francouzů (40; 23 %), Ame-
ričanů (32; 19 %) a Španělů (29; 17%). V relativních po-
čtech dosáhli nejvyšších čísel u procenta z účastníků dané 
země Nizozemci (81 %), Dánové (67 %), Kanaďané 
(67 %), Američané (59 %) a Italové (58 %) 

Celkem bylo představeno 1018 posterů a všech pří-
spěvků dohromady (tj. abstraktů) bylo 1693. Mimořádnou 
zásluhu o vědecký program má nejen vědecký výbor, ale 
zejména vedoucí jednotlivých sekcí a to Brett Christopher 
MA (Coimbra, PT), Credi Alberto (Bologna, IT), Eisen-
stein Odile (Montpellier, FR), Facchetti Sergio (Rome, 
IT), Fluxa Viviana (Berne CH), Giger Walter (Zurich, 
CH), Frank Hartmut (Bayreuth DE), Mihovilovic Marko 
(Wien, AT), Müllen Klaus a Klapper Markus (Mainz, DE); 
Sozzani Piero (Milano IT), van Eldik Rudi (Erlangen, DE), 
Wedzicha Bronek (Leeds, UK). 

Kongresu se zúčastnilo 1856 účastníků z 61 zemí, 
z čehož 1771 bylo řádně registrovaných, zbylí pak hosté. 
Nejvíce byli zastoupeni Němci (476), Češi (203), Francou-
zi (97), Italové (88), Angličané (79) a Švýcaři (69). Podob-
ně jako v Norimberku byli „německy mluvící účastníci“ 
naprostou většinou (34 %). 
Mnoha účastníky a funkcionáři mezinárodních institucí 
byla vysoce hodnocena velká účast „mladých“ chemiků, 
kteří zde měli dokonce dvě speciální sekce. V jedné soutě-

žili o cenu „European Young Chemist Award 2012“ a ve 
druhé vystupovali vítězové soutěží mladých chemiků dele-
govaní národními chemickými společnostmi. Celá řada 
těchto společností pomohla mladým kolegům i v účasti na 
kongresu stipendii a granty; zde je nutno vyzvednout Ně-
meckou GDCh, která pomohla několika stům účastníků 
a pomohla tak zajistit masovou účast mladých z SRN. 
Vydatně pomohly i britská RSC, americká ACS, francouz-
ská SCF a mnoho dalších. I sami organizátoři pomohli 
řadě studentů z ČR ale i z dalekých zemí jako Guatemala, 
Jižní Afrika, Bělorusko atd. atd. Mladí cizinci se v Praze 
cítili (po zřejmých původních obavách, zda např. 
v pražských kolejích nejsou společné záchody atd.) velmi 
dobře, což může dokumentovat i blog mladých účastníků 
z USA (https://communities.acs.org/community/society/
international/euchems). 
Kongresu se zúčastnili novináři z USA, SRN a ČR a ihned 
po jeho skončení se začaly vyskytovat v tisku i na webu 
komentáře a recenze (http://www.euchems-prague2012.cz/
wrote-about-us-media.htm). Česká televize věnovala kon-
gresu dokonce celých 20 minut (http://
www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-
ct24/212411058060824/obsah/215721-chemicky-kongres-
v-praze/). 

Odbor „Career Service“ GDCh a European Young 
Chemists' Network (EYCN) uspořádali na kongresu pro 
mladé chemiky celou řadu akcí pod heslem „Career Days“, 
kde mohli získat informace o zaměstnání, jak o něj požá-
dat, ale i jak v zaměstnání poté eticky pracovat aj. 

V rámci kongresu byl uspořádán úspěšný kurs „The 
future of chemical synthesis: Green/Sustainable Chemistry 
and Continuous Flow Processes“. 

Kromě bohatého společenského programu a několika 
gastronomických exkursí do českého kulinářství (které 
pořadatelé příštího kongresu v Istanbulu hodnotili tak, že 
budou muset zdvojnásobit rozpočet svého kongresu) byla 
mimořádnou událostí uvedená divadelní hra Insufficiency 
z pera vynálezce antikoncepční pilulky Carla Djerassiho, 
který sám byl čestným hostem kongresu a divadelní hru, 
kterou provedl soubor vedený Zdeňkem Havlasem jr., 
i sám rozsáhle uvedl. 

Zdá se, že většina účastníků byla spokojena, jen jeden 
si stěžoval, že počet nositelů Nobelovy ceny byl příliš 
veliký. Doufejme, že spokojeni budou i organizátoři až 
zaplatí všechny faktury. 

Tudíž, sejdeme se za dva roky v Istanbulu na 5. Kon-
gresu EuCheMS (http://www.euchems2014.org/) od 
31. srpna do 4. září 2014. 

Pavel Drašar 
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Odborná setkání 

Termická sekce na sjezdu v Olomouci 
 
Ve dnech 25.6.–27.6.2012 se v Olomouci uskutečnil 

64. sjezd asociací českých a slovenských chemických spo-
lečností, jehož účastníci měli možnost diskutovat 
v 10 odborných sekcích, přičemž jedna ze sekcí byla věno-
vána termické analýze a kalorimetrii.  

Přestože sekce „Termické analýzy a kalorimetrie“ 
byla v programu sjezdu až ve středu 27.6.2012, již v rámci 
zahájení sjezdu v Moravském divadle v Olomouci zaplá-
polala tato sekce u příležitosti vyznamenání Ing. Pavla 
Holby, CSc. Hanušovou medailí, kterou předávala před-
sedkyně ČSCH prof. Jitka Ulrichová. Kolega Pavel Holba 
získal ocenění za významný vědecký přínos v oblasti ter-
modynamiky a termické analýzy a dále za mimořádnou 
aktivitu v odborné skupině, neboť patří k zakládajícím 
členům OSTA (Odborná skupina termické analýzy). Udě-
lení Hanušovy medaile tak představuje uznání jeho dlou-
holeté vědecké činnosti a práce pro ČSCH. Všichni tep-
lozpytci Pavlovi gratulují! 

Termická sekce se v rámci chemických sjezdů objevi-
la již po druhé a byla organizována Odbornou skupinou 
termické analýzy (OSTA) při ČSCH, pro kterou je rok 
2012 významný, neboť v tomto roce slaví 40. výročí svého 
založení. Vznik odborné skupiny je datován do roku 1972 
a byl inspirován jednak založením Mezinárodní konfedera-
ce pro termickou analýzu (ICTA) v roce 1965 (ICTAC od 
r. 1992) a jednak vznikem samotné termoanalytické skupi-
ny na Slovensku. Jedna z přednášek odborné sekce před-
stavila aktivity skupiny za celou dobu její existence, kdy 
se jednalo především o organizování seminářů, které byly 
zaměřeny na teoretické základy a přístrojovou techniku 
pro termickou analýzu a dále také na způsoby vyhodnoco-
vání termoanalytických křivek. Mezi významné aktivity 
odborné skupiny se zcela jistě řadí vytvoření česko-
slovenského názvosloví termické analýzy a mezi nejvý-
znamnější výstupy pak patří standardizační testy referenč-
ních látek pro kalibraci přístrojů termické analýzy, které se 
uskutečnily v laboratořích vysokých škol, akademií věd či 
výzkumných ústavů v Čechách, ale také na Slovensku. 
Odborná skupina se dále podílela na organizování letních 
škol termické analýzy a ve spolupráci se slovenskými ter-
moanalytiky na organizování konferencí o termické analý-
ze  – TERMANAL,  kdy první ročník se uskutečnil v roce 
1973, přičemž v roce 2011 se uskutečnil již 18. ročník.  

V odborné sekci zazněly dvě zvané přednášky vý-
znamných odborníků z oblasti termické analýzy a kalori-
metrie. Pozvání přijal Dr. Luis A. Pérez-Maqueda (CSIC-
University of Seville, Španělsko), jehož přenáška měla 
název „Use of Sample Controlled Thermal Methods For 
Materials Preparation and Solid-State Reaction Studies”. 
Druhou zvanou přednášku na téma „Využití kalorimetrie 
při studiu nanostrukturovaných materiálů“ přednesl 
prof. Jindřich Leitner (VŠCHT Praha), který je předsedou 

odborné skupiny chemické termodynamiky při ČSCH. 
Oba zvaní přednášející obdrželi za své přednášky certifi-
kát, který odborná skupina připravila u příležitosti   oslav 
40. výročí svého vzniku. 

Dále bylo předneseno 10 odborných přednášek a vy-
staveno 7 plakátových sdělení, které byly zaměřeny na 
využití metod termické analýzy a kalorimetrie pro nejrůz-
nější oblasti výzkumu. Právě pestrost těchto přednášek 
dokumentuje široké možnosti využití metod termické ana-
lýzy a kalorimetrie, neboť účastníci sekce měli příležitost 
posoudit využití těchto metod pro charakterizaci různých 
materiálů, pro sledování teplot fázových transformací či 
využití termické analýzy pro studium kinetiky krystalizace 
podchlazených kapalin sklovitých materiálů či pro studium 
uhlíkatých aerogelů. S praktickými informacemi z oblasti 
kinetiky vystoupil prof. Peter Šimon  (STU Bratislava, 
SR), který je předsedou sesterské pracovní skupiny pro 
termickou analýzu a kalorimetrii na Slovensku.  

Sekce termické analýzy a kalorimetrie byla odborným 
přínosem pro všechny účastníky, neboť umožnila nejen 
vzájemnou výměnu poznatků a zkušeností z oblasti termic-
ké analýzy a kalorimetrie, ale přispěla také k prohloubení 
kontaktů a navázaní nové spolupráce mezi účastníky a tím 
samozřejmě k rozvíjení zájmu o termickou analýzu. Podě-
kování za finanční podporu sekce patří firmě NETZSCH-
Gerätebau GmbH., kterou v ČR zastupuje ANAMET, 
s.r.o. 

Sekce byla zajímavá pro posluchače zcela jistě po 
odborné stránce, ale již na začátku sekce bylo avizováno 
překvapení, které si připravili zakládající členové OSTA. 
Všichni byli napjatí a vzhledem  k nabitému programu 
sekce očekávali slíbené překvapení a nikomu nevadilo, že 
sekce v rámci sjezdu končila jako poslední. Kdo si počkal, 
určitě nelitoval.  

Trio zakládajících členů odborné skupiny ve složení 
Pavel Holba, Miloš Nevřiva a Jaroslav Šesták představilo 
přítomným zakladatele českého teplozpytu majora Kopři-

Účastníci termické sekce na sjezdu v Olomouci  
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vu, který byl také dlouholetým přítelem Járy Cimrmana. 
Přítomní byli seznámeni s ukázkami jeho odborné práce, 
jako např. studiem hodnocení kvality piva podle teploty, 
sestavení požárního řádu s harmonogramem a podrobným 
popisem činností jednotlivých zaměstnanců, kteří se požá-
ru účastní. Na závěr byla připomenuta hymna českého 
teplozpytu, jejímž autorem je také major Kopřiva. Pavel 
Holba předčítal slova a všichni přítomní následně zpívali 
hymnu s názvem „Hořela lípa hořela“. Pokud někdo po 16. 
hodině dne 27.6.2012 v budově Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci slyšel zpěv, tak to byla 
teplozpytná hymna, kterou přítomní oslavili založení ter-
mické analýzy v Čechách před 40 lety.  Doufám, že si 
všichni přítomní text písně zapamatovali, zcela jistě ho 
totiž budou potřebovat na další teplozpytné akce.     

Věříme, že odborná sekce byla úspěšná nejen po 
stránce organizační,  obsahové i kulturní a že všichni 
účastníci budou vzpomínat na přátelskou atmosféru, která 
je doprovázela po celou dobu jejich pobytu v Olomouci.  
Na webových stránkách OSTA  (www.vscht.cz/ach/osta) 
mohou zájemci o termickou analýzu najít informace 
o dalších akcích z této oblasti a samozřejmě také fotogra-
fickou dokumentaci z odborné termické sekce.  

Nejbližší pořádanou akcí bude “4th Joint Czech-
Hungarian-Polish-Slovak Thermoanalytical Conference“, 
která se uskuteční v Pardubicích ve dnech 24.6. až 
27.6.2013, přičemž hlavním organizátorem bude Odborná 
skupina termické analýzy při ČSCH. 

Petra Šulcová, 
předsedkyně Odborné skupiny termické analýzy ČSCH 

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

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

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

Členská oznámení a služby 

Akademie věd ČR udělila v chemických vědách 
tituly doktor věd (DSc.):  
 
Doc. Ing. Marek Růžička, CSc., DSc.  
Ing. Olga Šolcová, CSc., DSc. 
 
 
Docenti jmenovaní od února do srpna 2012 
 
Doc. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D. 
pro obor zemědělská chemie 
 
Doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D. 
pro  obor anorganická chemie 
 
Doc. Ing. Lenka Česlová, Ph.D. 
pro obor analytická chemie 
 
Doc. Ing. Eva Dadáková, Ph.D. 
pro obor zemědělská chemie  
 
Doc. Dr. Ing. Michal Hušák 
pro obor anorganická chemie 

Doc. Mgr. Dr.rer.nat. Jan Paleček 
pro obor molekulární biologie a genetika  
 
Doc. Dr. Ing. Zdenka Panovská 
pro obor chemie a analýza potravin 
 
Doc. Ing. Peter Šebo, CSc. 
pro obor mikrobiologie  
 

 
Profesoři jmenovaní s účinností od 20.6.2012 
 
Prof. Ing. Jiří Brožek, CSc.  
pro obor makromolekulární chemie 
na návrh vědecké rady VŠCHT Praha  
 
Prof. Ing. Alexander Čegan, CSc. 
pro obor  
na návrh vědecké rady UK v Praze  
 
Prof. RNDr. Zdeněk Fišar, CSc.  
pro obor lékařská chemie a biochemie 
na návrh vědecké rady UK v Praze 
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Prof. Ing. Vladimír Havlíček, Dr. 
pro obor analytická chemie 
na návrh vědecké rady UP v Olomouci 
  
Prof. RNDr. Jiřina Hofmanová, CSc.  
pro obor molekulární biologie a genetika 
na návrh vědecké rady MU Brno 
 
Prof. Ing. René Kizek, Ph.D.  
pro obor zemědělská chemie 
na návrh vědecké rady MENDELU v Brně 
  
Prof. Dr. Ing. Richard Koplík 
pro obor chemie a analýza potravin 
na návrh vědecké rady VŠCHT Praha  
 

Prof. Ing. Vladimír Košťál, CSc.  
pro obor molekulární a buněčná biologie a genetika 
na návrh vědecké rady JU v Českých Budějovicích 
 
Prof. Ing. Jiřina Száková, CSc.  
pro obor agrochemie a výživa rostlin 
na návrh vědecké rady ČZU v Praze 
 
Prof. Ing. Jan Tříska, CSc.  
pro obor chemie životního prostředí 
na návrh vědecké rady MU Brno 

Zprávy 

20 let sloužíme laboratořím  
ASLAB – Středisko pro posuzování  
způsobilosti laboratoří 

 
 

V letošním roce si připomínáme 
již dvacátý rok působení ASLAB 

– Střediska pro posuzování způsobilosti laboratoří. 
ASLAB pod označením „Akreditační středisko laboratoří 
pro rozbory vod“ byl zřízen jako samostatný útvar při Vý-
zkumném ústavu vodohospodářském T. G. Masaryka  
ministrem životního prostředí dne 31. 12. 1991. 

Středisko ASLAB je pověřeno samostatnou působ-
ností při posuzování odborné způsobilosti laboratoří 
v systému kvality dle ČSN EN ISO/IEC 17 025:2005, 
při organizování mezilaboratorních porovnávání zkoušek 
(MPZ) resp. zkoušek způsobilosti (ZZ) v oblasti životního 
prostředí a od roku 2003 i výkonem funkce Národního 
inspekčního orgánu správné laboratorní praxe v oblasti 
chemických látek (SLP). Uvedené činnosti provádí 
ASLAB na základě aktuálního pověření Ministerstva ži-
votního prostředí jako samostatná sekce Výzkumného 
ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, veřejné vý-
zkumné instituce. 

Udělení Osvědčení o správné činnosti laboratoře, 
které je výsledkem posuzování laboratoře střediskem 
ASLAB podle ČSN EN ISO/IEC 17 025:2005 – Všeobec-
né požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních 
laboratoří, je jednou z podmínek splnění požadavků  záko-
na č. 254/2001 Sb. ve znění zákona č. 150/2010 Sb. 
(„vodní zákon“) a příslušných prováděcích legislativních 
předpisů pro oprávněné laboratoře. Do 31. 5. 2012 byla 
příslušným prováděcím předpisem vodního zákona vyhláš-
ka č. 293/2002 o poplatcích za vypouštění odpadních vod 
do vod povrchových. 

Platným prováděcím předpisem k zákonu č. 150/2010 
Sb. je od 1. 6. 2012 vyhláška č. 123/2012 Sb. o poplatcích 
za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, která 
definuje požadavky na způsobilost oprávněných laboratoří 
pro rozbory odpadních vod a provádění odběrů vzorků, 
které se prokazují mimo jiné udělením Osvědčení o správ-
né činnosti laboratoře. 

Osvědčení o správné činnosti laboratoře je také jed-
ním z nezbytných předpokladů splnění podmínek zákona 
o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. v aktuálním 
znění týkajících se způsobilosti laboratoří pro rozbory 
a odběry vzorků pitné vody a vody ke koupání. 

Funkci    Národního    inspekčního   orgánu   SLP  upra-
vuje  zákon  č. 350/2011 Sb. a vyhláška č. 163/2012 Sb. 

ASLAB striktně dodržoval a dodržuje platnou legisla-
tivu České republiky při veškerých svých aktivitách, který-
mi je pověřen ústředním orgánem státní správy. Vzhledem 
ke skutečnosti, že mezi posuzovanými subjekty jsou i pra-
coviště z oblasti jaderné bezpečnosti, bezpečnosti chemic-
kých látek a chemických směsí s ohledem na zdraví člově-
ka a životní prostředí, chemických průmyslových kom-
plexů či ochrany obyvatelstva je důsledné dodržování plat-
né legislativy zcela nezbytné, a to nejen z úzkého pohledu 
pouze jediného systému kvality. V některých oblastech 
svých aktivit je ASLAB vázán legislativou, která výrazně 
překračuje legislativu národní či legislativu EU. Při dodr-
žování zásad SLP, které jsou koncipovány pro všechny 
členské státy OECD, ASLAB musí splňovat legislativní 
rámec vytvořený a akceptovaný těmito státy. 

V oblasti posuzování způsobilosti laboratoří dle ČSN 
EN ISO/IEC 17 025:2005 – Všeobecné požadavky na způ-
sobilost zkušebních a kalibračních laboratoří, kladou zá-
stupci ASLAB stejně jako jeho externí posuzovatelé důraz 
na rovnováhu formy i obsahu.  

Důležitým prvkem v procesu posuzování ASLAB je 
snaha o vyžadování důležitých procesních a odborných 
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činností posuzovaných laboratoří a využívání odborných 
znalostí v provozu v závislosti na platné legislativě a aktu-
álních normativních dokumentech. Výsledkem je nejen 
proces unifikace způsobilosti posuzovaných laboratoří, ale 
zároveň i dlouhodobý faktický a dokumentovatelný odbor-
ný růst, který je patrný z výsledků jejich každodenní prak-
tické činnosti a není pouhým deklarativním gestem prezen-
tovaným orgánu provádějícímu posuzování. 

Tento přístup ze strany ASLAB společně s ochotou 
vycházet vstříc posuzovaným subjektům při řešení někte-
rých nestandardních odborných problémů a časovou flexi-
bilitou zástupců ASLAB přináší dlouhodobě velmi přízni-
vé reakce mezi laboratořemi působícími v oblasti životní-
ho prostředí. 

Ve své budoucí činnosti chce ASLAB navázat na vše 
dobré, čeho od svého založení dosáhl a nadále přispívat 
k vysoké úrovni kvality zkušebních laboratoří, k čemuž 
byl před 20 lety zřízen. 

    Roman Dvořák 
     vedoucí ASLAB 

 
 
Slavnostní zasedání akademické obce VŠCHT 
Praha k 60. výročí samostatné existence školy  
 

Dne 1. října 2012 se akademická obec VŠCHT Praha, 
za přítomnosti čestných hostů a rektorů ostatních vysokých 
škol, sešla v Tereziánském sále Břevnovského kláštera 
a oslavila 60. jubileum  samostatné existence školy. Při 
této příležitosti byly rektorem VŠCHT Praha, prof. Karlem 
Melzochem, uděleny dvě čestné vědecké hodnosti doktora 
technických věd „honoris causa“. Tuto poctu získali dva 
významní čeští chemici: prof. RNDr. Václav Pačes, 
DrSc. za celoživotní vynikající dílo v oboru biochemie 
a prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc. za celoživotní vynikající 
dílo v oboru fyzikální chemie. Dále prof. Melzoch udělil 
dvanácti osobnostem, které přispěly k rozvoji vědy a vzdě-
lanosti nebo se zasloužily o rozvoj VŠCHT Praha, medaili 
Emila Votočka. Medali obdrželi: 

 
prof. Ing. Petr Buryan, DrSc.  
za zásluhy o rozvoj Fakulty technologie ochrany prostředí 
VŠCHT Praha, zejména oboru plynárenství a za rozvoj 
spolupráce s průmyslem  
 
prof. Ing. Michal Dohányos, CSc.  
za zásluhy o rozvoj Fakulty technologie ochrany prostředí 
VŠCHT Praha, zejména oboru biologického čištění odpad-
ních vod 
 
prof. Dr. Gerd Folkers (Eidgenössische Technische Ho-
chschule, Zurich) 
za rozvoj spolupráce s VŠCHT Praha  
 
prof. Ing. František Jursík, CSc.  
za zásluhy o rozvoj oboru anorganická chemie na Fakultě 
chemické technologie VŠCHT Praha 

doc. Ing. Karel Kadlec, CSc.  
za zásluhy o rozvoj Fakulty chemicko-inženýrské VŠCHT 
Praha  
 
doc. Ing. Josef Koubek, CSc.  
za zásluhy o rozvoj VŠCHT Praha a oboru organická tech-
nologie 
 
prof. Ing. Miloš Marek, DrSc.  
za zásluhy o rozvoj oboru chemické inženýrství na 
VŠCHT Praha 
 
prof. Ing. Pavel Novák, CSc.  
za zásluhy o rozvoj oborů zaměřených na konzervování, 
restaurování a korozi materiálů na Fakultě chemické tech-
nologie VŠCHT Praha 
 
doc. RNDr. Jan Staněk, CSc.  
za zásluhy o rozvoj VŠCHT Praha 
 
prof. Ing. Ivan Stibor, CSc.  
za zásluhy o rozvoj VŠCHT Praha a oboru organická che-
mie 
 
Ing. Jaroslav Šilhánek, CSc.  
za zásluhy o rozvoj oboru chemická informatika na 
VŠCHT Praha a v České republice  
 
prof. Ing. Vlastimil Růžička, CSc.  
za zásluhy o rozvoj VŠCHT Praha   

                         
B. Kratochvíl 

 
 
Vědecký titul doktor věd (DSc.) a jeho role při 
posuzování kvality vědecké práce 

 
Se vzrůstajícím počtem absolventů vysokých škol, 

zvláště magisterského studia, roste i počet studentů doktor-
ského studia  a tím i počet nositelů vědeckého titulu PhD. 
Stejně jako v každé profesi vyžadující po absolutoriu vy-
soké školy potřebu dalšího vzdělávání a prohlubování od-
borné kvalifikace a jejího posouzení (1. a 2. atestace 
u lékařů, vícestupňová kvalifikace právníků, tituly doc. 
a prof. u univerzitních pracovníků), tak se i v oblasti vědy 
ukazuje užitečnost a potřeba odlišení vědecké excelence 
od základní vědecké kvalifikace vyjádřené získáním titulu 
PhD. Potřeba odlišení vědecké excelence od průměru není 
nová a i před rokem 2002 byla kvalita výsledků vědecké 
práce oceňována dvěma vědeckými stupni, stupněm zá-
kladním vyjádřeným vědeckým titulem CSc. nebo PhD. 
a stupněm vyšším, reprezentovaným získáním titulu doktor 
věd – DrSc. Bohužel, v minulosti bylo získání vědeckého 
titulu doktor věd, zvláště v oborech humanitních, často 
ovlivněno jinými faktory nežli čistě vědeckými, což byl 
jeden z hlavních důvodů, proč bylo v roce 2001 jeho udě-
lování zastaveno.  



Chem. Listy 106, 9911014 (2012)                                                                                                                                           Bulletin 

1009 

Nicméně potřeba odlišení vysoké kvality vědecké 
práce od průměru přetrvávala, a proto Akademie věd ČR, 
na základě rozhodnutí XXI. zasedání Akademického sně-
mu a Usnesení vlády ČR z r. 2006, znovu zavedla v roce 
2004 titul doktor věd (DSc.), který Vědecká rada AV ČR 
uděluje výrazným vědeckým osobnostem, které svojí sys-
tematickou tvůrčí prací významným způsobem přispívají 
k rozvoji vědeckého poznání a svou vědeckou tvůrčí čin-
nost podřizují etice vědy. Tento titul je udělován za origi-
nální a vysoce kvalitní vědecké výsledky přispívající 
k rozvoji bádání v určitém vědním oboru a je udělován bez 
ohledu na to, na jakém pracovišti byly výsledky získány. 
Tento titul tedy není určen pouze pro pracovníky Akade-
mie věd, ale je určen jakémukoli vědeckému pracovníkovi, 
který splní příslušná kvalifikační kritéria. Pro posuzování 
kvality vědecké práce uchazečů o tento titul zřídila Vědec-
ká rada AV ČR Grémium, které řídí a koordinuje práci 
odborných komisí zaměřených na širokou škálu vědních 
oborů z oblastí věd humanitních, matematických a fyzikál-
ních a věd přírodních. Grémium je tvořeno dvanácti vědci 
pokrývajícími svojí odborností všechny tři základní vědní 
oblasti. Prvním předsedou Grémia byl významný český 
chemik, prof. Antonín Holý, DrSc., který ke znovuzavede-
ní titulu doktor věd přispěl zcela zásadním způsobem 
a podílel se na tvorbě kritérií, jejichž splnění je nezbytné 
pro udělení tohoto titulu. Základními kritérii posuzování 
vědecké kvality uchazeče nejsou pouhá scientometrická 
data, ale především je posuzována osobnost uchazeče, 
kvalita jeho disertační práce a integrita výsledků v ní obsa-
žených, schopnost systematicky vytvářet originální vědec-
ké výsledky posunující významným způsobem úroveň 
poznání v daném oboru, schopnost vychovávat mladé věd-
ce, vytvářet vědní koncepce a řídit fungující vědecké 
týmy. V oblasti chemických věd byly ustaveny tyto komi-
se: Anorganická chemie, Organická a bioorganická che-
mie, Biochemie a biofyzika, Fyzikální chemie, Makromo-
lekulární chemie, Analytická chemie a Chemické inženýr-
ství. Ačkoli každá z komisí má možnost si jednotlivé uka-
zatele výše zmíněných kritérií přizpůsobit podmínkám 
jednotlivých oborů, jsou kritéria pro komise závazná tak, 
aby byla vždy dodržena podmínka vysoké náročnosti na 
kvalitu posuzované vědecké práce a významnost osobnosti 
uchazeče o titul. 

Obhajoba doktorské disertační práce probíhá před 
příslušnou oborovou komisí, oborové komise jsou složeny 
z předních odborníků oboru a členství v komisi vyžaduje 
dosažení titulu DrSc/DSc a nebo profesor. Obvykle jsou 
komise 10–12 členné, minimálně však musejí mít 9 členů, 

z nich minimálně jednu třetinu musí tvořit pracovníci mi-
mo AV ČR. Pro posouzení kvality disertační práce si ko-
mise přibírá 3–4 oponenty, přední specialisty v oblasti 
tématu disertační práce. Po úspěšné obhajobě předkládá 
komise veškeré materiály a návrh na udělení titulu Gré-
miu, po podrobném posouzení pak Grémium navrhuje 
Vědecké radě AV ČR udělení či neudělení titulu. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že celý systém je posta-
ven na komplexním posouzení osobnosti uchazeče a jeho 
vědecké kvality a proces posuzování zahrnuje celou řadu 
faktorů, které se při bohužel dosud oblíbeném posuzování 
kvality vědecké práce využívající pouze scientometrických 
dat nemohou uplatnit, které jsou však pro posouzení inte-
grity vědecké osobnosti zásadní. 

Co tedy zavedení vyšší vědecké hodnosti nežli je titul 
PhD. nabízí? Jde především o odlišení vědecké zkušenosti, 
dlouhodobé systematičnosti a dosažení ucelených význam-
ných vědeckých výsledků od průměru a pouhého zvládnutí 
základů vědecké práce prokázané při získání titulu PhD. 
Kromě osobní prestiže představuje rovněž získání titulu 
DSc. objektivní nástroj při hodnocení a kariérním zařazo-
vání vědecky orientovaných pracovníků, usnadňuje posu-
zování vědecké kvality v rámci různých oborů potřebné 
např. při vytváření poradních orgánů, rad, komisí a růz-
ných grémií a v neposlední řadě představuje určitý a jasný 
cíl v kariéře mladých vědeckých pracovníků a je stimulem 
k dalšímu zkvalitňování jejich vědecké práce.  

Ohlédnutí se za dosavadní historií udělování titulu 
DSc. ukazuje, že od roku 2004 bylo ke Grémiu podáno 
118 žádostí o obhajobu doktorské práce a úspěšně bylo 
obhájeno 95 disertací, z toho bylo 33 titulů uděleno pra-
covníkům Vysokých škol a několik titulů i významným 
zahraničním vědeckým osobnostem. V posledních letech 
však počet uchazečů o titul z řad pracovníků VŠ rychle 
roste a dosahuje asi poloviny všech žádostí. V oblasti che-
mických věd bylo již celkem uděleno 20 titulů DSc., z řad 
pracovníků VŠ však pouze dva. Jsem přesvědčen, že úro-
veň české vědy je v chemických oborech tradičně vysoká, 
že v řadách chemiků je celá řada významných vědeckých 
osobností splňujících náročná kritéria pro získání titulu 
doktor věd a že se česká chemie bude tedy prezentovat i 
významným podílem počtu vědeckých pracovníků, kteří 
nejvyšší vědecký titul dosažitelný v ČR získali.   

Případní zájemci o podrobnější informace je naleznou 
na adrese: 
http://www.avcr.cz/vzdelavani/vedecky_titul_doktor_ved/ 

 
Karel Ulbrich 
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Bulletin představuje 

Využití přístroje Stabinger SVM3000 
v laboratořích fyzikální chemie 

 
Důležitými faktory, na které je při výuce studentů na 

VŠCHT Praha brán zřetel, je komplexnost, ukazování vzá-
jemné provázanosti různých problematik (jak spolu souvisí 
jednotlivé fyzikálně-chemické vlastnosti) a názornost. 
Proto je kladen důraz na neustálé zkvalitňování přístrojo-
vého vybavení, kdy je přínosné usilovat o získávání multi-
funkčních přístrojů, které jsou schopny měřit více fyzikál-
ně-chemických vlastností současně.  V rámci těchto snah 
je např. v laboratořích základního kurzu fyzikální chemie 
využíván rotační viskozimetr kombinovaný s rotačním 
hustoměrem Stabinger SVM 3000 od firmy Anton Paar, 
Gmbh. Přínos přístroje SVM3000 a připravených labora-
torních cvičení netkví však pouze v tom, že studenti získali 
možnost se v rámci jednoho laboratorního cvičení sezná-
mit současně s podstatou měření a vzájemného vztahu 
dvou fyzikálních veličin (hustoty a viskozity). Velmi často 
se setkáváme s tím, že studenti mají potíže se statistickým 
zpracováním naměřených či literárních dat.  Vzhledem 
k tomu, že se v rámci připravených laboratorních cvičení 
pro přístroj SVM3000 studují sady roztoků binárních smě-
sí o různé koncentraci, studenti zpracovávají koncentrační 
závislosti hustoty a viskozity, kdy hledají korelační para-
metry matematických vztahů zvolených pro popis 
(vystižení) naměřených závislostí. Na základě práce se 
statistickými kritérii studenti také zdůvodňují, který 
z prověřovaných matematických vztahů je nejvhodnější. 
Výhodou měření s přístrojem SVM3000 od firmy Anton 
Paar je, že je rychlé, a proto po získání koncentrační závis-
losti dvou veličin je na statistické zpracování dat dostatek 
času.  

Další aspekt, který se v rámci laboratorních cvičení 
s přístrojem SVM3000 se studenty probírá, je pojem ideál-
ní směs a odchylky od ideálního chování. Vzhledem 
k tomu, že jsou současně získány koncentrační závislosti 
dvou veličin, je možné o problematice ideální směsi hovo-
řit nejen na úrovni molárního objemu a Amagatova záko-
na, ale i na úrovni viskozity s tím, že zde se otvírá prostor 
pro diskusi ideálního chování v systémech newtonovských 
a nenewtonovských kapalin a probírání aspektu toho, co je 
to termodynamická rovnováha a jakého stavu systému se 
týká viskozita.  

V rámci v úvodu zmíněné snahy po co největší kom-
plexnosti při vzdělávání studentů bylo rovněž připraveno 
laboratorní cvičení, ve kterém je zjišťována míra zastoupe-
ní „obrácených“ –CH(OH)–CH(OH)– vazeb ve vzorku 
polyvinylalkoholu v porovnání s –CH(OH)–CH2– vazbami 
rychleji vznikajícími při polymeraci. Pro tento cíl je nutné 
určit molární hmotnost původního polymeru a následně 
polymeru po selektivním štěpení –CH(OH)–CH(OH)– 
vazeb, kdy je pracováno s viskozitními průměry molárních 
hmotností. Takto mají studenti možnost se seznámit s tím, 
jaké existují modelové představy sekundární struktury 
polymerů a jaký vztah mezi molární hmotností polymerů 
a viskozitou roztoku (viskozitním limitním číslem vyhodno-
ceným z měření různě koncentrovaných roztoků) platí, po-
kud jsou tyto předpoklady splněny. Jinými slovy, studenti 
mají možnost se seznámit s tím, jak lze z měření makrosko-
pických klasických fyzikálně-chemických vlastností získat 
informaci o chemické struktuře daného vzorku.  

 
     Štěpán Hovorka 

Osobní zprávy 

Nejen VŠCHT Praha, ale 
i doc. Ing. Petr Dolejš, 
CSc. se dožívá šedesáti 
let 
 

19. února se pln pracovního 
elánu dožil svých šedesáti let 
rodák z jihočeského města 

Tábor doc. Ing. Petr Dolejš, CSc., známá osobnost česko-
slovenského vodárenství. V rodném městě dokončil na 
tamějším gymnáziu i středoškolské studium. Už v mládí 
byl člověkem, který rád objevoval nové. Strávil tehdy 
spoustu času s pájkou v ruce v  obláčcích kalafunového 
dýmu a  s elektrickými součástkami při konstrukci radioa-
matérských vysílačů a přijímačů, aby si potom se sluchát-

ky na uších mohl povídat s radioamatéry z nejrůznějších 
částí světa. Jeho koníčkem bylo navazování kontaktů se 
stejně postihnutými jedinci z celého světa, ale například 
i s loděmi tehdejší Československé námořní plavby. Tato 
činnost ho naučila pracovat i v pozdních nočních hodi-
nách, čehož využívá dodnes. Dostat od něho e-mail 
s časem odeslání 01:45 h není nijak vzácné. 

Z Tábora ho přivedl život na studie do stověžaté ma-
tičky Prahy. Jeho další kroky na škole a v životě ovlivnilo 
setkání s tehdejším prorektorem a pozdějším rektorem 
Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT) 
profesorem Jiřím Mosteckým, dalším Jihočechem. To 
rozhodlo, že po ukončení gymnázia pokračoval ve studiích 
na VŠCHT, tehdejší Fakultě technologie paliv a vody, 
katedry technologie vody a prostředí. Už od druhého roč-
níku pracoval jako vědecká pomocná síla, což mu pomoh-
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lo v dalším období při hledání jeho zaměření, kterým se 
stala úprava vlastností pitných vod. Studium na VŠCHT 
ukončil roku 1975. Na stejné fakultě pokračoval v letech 
1975–1979 ve vědecké aspirantuře (pro mladší: v dnešním 
doktorském studiu) a stal se prvním vodárenským aspiran-
tem na katedře. Během svého studia byl v kontaktu se špič-
kovými osobnostmi oboru, které formovaly jeho odborný 
růst. Za zmínku stojí například prof. V. Maděra, prof. 
V. Sládeček, prof. A. Sládečková, doc. J. Chudoba, prof. 
P. Grau, Ing. F. Tuček, Ing. F. Hereit nebo RNDr. S. Mutl, 
především však doc. M. Mach, který byl školitelem „první 
generace“ vodárenských doktorandů na VŠCHT Praha. 
Ovšem nejen vědou živ jest doktorand. Jak dokládá histo-
rická fotografie (obr. 1), pouze nedopatřením přišel tehdej-
ší fotbalový svět o předchůdce Lionela Messiho. Aspiran-
turu ukončil roku 1980 obhajobou kandidátské dizertační 
práce na téma „Interakce teploty a technologických para-
metrů při úpravě huminových vod“. Po ukončení vědecké 
aspirantury nastoupil roku 1979 do Československé akade-
mie věd (ČSAV), Ústavu krajinné ekologie (ÚKE), kde 
působil v letech 1980–1986 jako vedoucí úseku hydrobio-
logie a roku 1986 i jako zástupce ředitele. V letech 1990 až 
1991 působil v Hydrobiologickém ústavu ČSAV, který 
vznikl oddělením od ÚKE. Roku 1990 založil vlastní firmu 
W&ET Team (Water & Environmental Technology Te-
am), kde působí jako soukromý podnikatel. Je soudním 
znalcem v oboru vodní hospodářství, kvalita vody. Roku 
2002 se habilitoval na Vysokém učení technickém v Brně 
(VUT), Fakultě chemické, prací „Procesy úpravy pitné 
vody z povrchových zdrojů obsahujících huminové látky – 
interakce teorie a praxe“ a v současnosti tam působí jako 
vysokoškolský pedagog na Ústavu chemie a technologie 
ochrany životního prostředí. Spolupracuje i se svojí Alma 
Mater: působí ve zkušební komisi pro státní závěrečné 
zkoušky, jako oponent doktorských a habilitačních prací 
na dnešní Fakultě technologie ochrany prostředí VŠCHT 
Praha, Ústavu technologie vody a prostředí. 

Současný odborný/vědecký profil doc. Ing. Petra Do-
lejše, CSc. je zaměřený na: procesy agregace a separace při 
úpravě vody (koagulace, filtrace, oxidace, míchání a vzá-
jemné interakce technologických proměnných), huminové 
látky, výskyt a separace nebezpečných patogenních mikro-
organismů jako Cryptosporidium a Giardia při úpravě 
vody, laboratorní a poloprovozní modelování procesů 
úpravy, technologické audity úpraven vody, kvalitu vody 
ve vodárenských nádržích, globální otázky vodního hospo-
dářství.  

Odborné aktivity doc. Ing. Petra Dolejše, CSc. doku-
mentuje rozsáhlý soubor publikací (doma i v zahraničí), na 
jehož prezentaci není v tomto příspěvku prostor. 

Během svého působení získal významná ocenění za 
vědeckou a tvůrčí činnost. Za zmínku stojí uvedení 
v Who's Who in Science and Engineering, Marquis, Provi-
dence, NJ; členství v New York Academy of Sciences, 
New York, NY, USA; Man of the Year 1996, American 
Biographical Institute, Raleigh, North Carolina, USA, 
1996; Stříbrná medaile – Research Fellow, American Bio-
graphical Institute, Raleigh, North Carolina, USA, 1999; 

Čestné uznání akademika Theodora Ježdíka, udělené Čes-
kou vědeckotechnickou vodohospodářskou společností 
v roce 2009 za práci „Flotace v úpravně vody Mostiště“. 

Byl členem vědeckých nebo odborných týmů – Tech-
nical Advisory Team for the Chemical Treatment/Solids 
Separation Technology Evaluation, Metcalf & Eddy, New 
York, 1997; členství v Technical Review Team projektu 
Chemical Treatment Followed by Solids Separation Adva-
nced Technology Demonstration Project, South Florida 
Water Management District a HSA Engineers & Scientists, 
West Palm Beach, FL, 1999–2000; členství v Scientific 
Advisory Committee projektu Technology Evaluation of 
Managed Wetland Treatment Systems for Phosphorus 
Removal for the Everglades, Luke Mulford. CH2M Hill, 
Gainesville, FL, 1999–2000. 

Působil, resp. působí, jako člen/ve funkcích 
v odborných společnostech – Global Water Partnership – 
GWP – zástupce ČR, American Water Works Association 
(AWWA), New York Academy of Science, člen a předse-
da Chemviron Carbon Award Jury (cena se uděluje za 
přínos v rozvoji fyzikálně-chemických metod při úpravě 
vody), IAWQ (International Association on Water Quality) 
– předseda IAWQ-IWSA Joint Specialist Group on Reser-
voirs Management, Protection and Water Treatment, 
IWSA (International Water Supply Association) – leader 
Water & Reservoir Management Committee Task Force on 
Reservoir Eutrophication, IWA (International Water Asso-
ciation) – člen Scientific and Technical Council a předseda 
Specialist Group on Reservoirs  Management, Protection 
and Water Treatment, IHSS (International Humic Substan-
ces Society) – člen nominačního výboru a předseda národ-
ní „Chapter IHSS“, IUPAC (International Union of Pure 
and Applied Chemistry) – člen Water Chemistry Commis-
sion, Division of Environmental Chemistry, American 
Chemical Society, TECHWARE-Technology for Water 
Resources. Dále Česká společnost chemická, Česká limno-
logická společnost, Společnost pro trvale udržitelný život, 
Československá asociace vodárenských expertů (ČSAVE), 

Obr. 1. Fotbalový tým Katedry technologie vody a prostředí 
VŠCHT Praha z roku 1979; Horní řada zleva: V. Berežný, 
P. Dolejš, V. Janda, J. Červinka. Dolní řada zleva: M. Polívka, 
J. Chudoba, P. Hucko 
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kde pracuje jako předseda a stál při jejím založení roku 
1991 na tehdejším Federálním výboru pro životní prostře-
dí, kde se zúčastnil zakládající schůze i později tragicky 
zesnulý ministr Ing. Josef Vavroušek. Působí jako člen 
redakční rady časopisu Vodní hospodářství, člen odborné-
ho aktivu Sdružení vodovodů a kanalizací. 

Působil též jako člen mnoha výborů mezinárodních 
konferencí. Roku 1990 založil tradici bienálních konferen-
cí „Pitná voda z údolních nádrží – Pitná voda“, která má 
tento rok už 11 pokračování. 

Během svého života absolvoval mnoho zahraničních 
stáží a pobytů. Za zmínku stojí: Anjou Recherche (Francie, 
1992–1993) – studium oxidace Fentonovým činidlem 
a možností využití této reakce při úpravě vody; Tendring 
Hundred Water Services – Essex (Velká Británie, 1993) – 
poloprovozní experimenty s využitím Fentonova činidla 
při úpravě vody z Ardleigh Reservoir; Southern Florida 
Water Management District – Florida (USA, 1997) – vede-
ní týmu a experimentální měření pro návrh technologie 
projektu čištění povrchových vod, přitékajících do rezerva-
ce Národního parku Everglades; Southern Florida Water 
Management District – Florida (USA, 1999) – poloprovoz-
ní experimenty a návrh technologie projektu čištění povr-
chových vod, přitékajících do rezervace Národního parku 
Everglades. 

S velmi širokým kolektivem spolupracovníků se podí-
lel na návrzích technologií nebo rekonstrukcí velkých 
úpraven vod (ÚV) v Čechách, jako jsou ÚV Souš, Mezibo-
ří, Mostiště, Hradiště, Želivka, Káraný-Sojovice, Štítary, 
Troubky, Jirkov, Plzeň, Mariánské Lázně a Bedřichov. 
Podílel se na předprojektové přípravě a technologickém 
návrhu ÚV, oceněných jako nejlepší stavba vodního hos-
podářství roku 2005 (ÚV Mostiště), 2007 (ÚV Hradiště) 
a 2009 (ÚV Mariánské Lázně). 

Jménem českých a slovenských „vodárníků“, členů 
ČSAVE a naším přejeme Petrovi Dolejšovi do dalších 
roků mnoho tvořivých sil, pevné zdraví a mnoho spokoje-
nosti jak v pracovním, tak v soukromém životě. 

 
Pavel Hucko a Václav Janda 

VÚVH Bratislava a VŠCHT Praha,  
členové předsednictva ČSAVE 

 
 
Rozloučení s prof. Dr. Ing. Martinou Mackovou 

 
Po dlouhém a statečném boji s těžkou 
nemocí zemřela 2. srpna 2012 ve věku 
47 let manželka, kamarádka, přítelkyně 
a hlavně celým srdcem vysokoškolská 
profesorka prof. Dr. Ing. Martina Mac-
ková. 
 Martina Macková se narodila 7. 5. 1965 
v Praze do rodiny docenta Ladislava Šů-
chy, který tehdy pracoval na Katedře 
analytické chemie Vysoké školy che-

micko-technologické v Praze, a paní Zdeňky Šůchové, 
taktéž dlouholeté pracovnice VŠCHT Praha. 

Po absolvování gymnázia na Vítězné pláni v Praze 
Martina studovala v letech 1983–1988 na Fakultě potravi-
nářské a biochemické technologie VŠCHT Praha tehdy 
nový obor enzymové inženýrství. Po ukončení studia zů-
stala až do posledních chvil věrná Katedře (později Ústa-
vu) biochemie a mikrobiologie, kde v roce 1993 obhájila 
titul doktor (Dr.) v oboru biochemie a poté na ústavu půso-
bila jako odborná asistentka. V  roce 2002 se úspěšně habi-
litovala a získala titul docentky. V roce 2006 ve svých 
teprve 40 letech byla jmenována profesorkou pro obor 
mikrobiologie. Její odborný záběr byl neuvěřitelně široký. 
Hlavní oblastí zájmu se stalo životní prostředí, zejména 
problematika jeho znečištění a způsoby zlepšení kvality 
zemin a vod biologickými metodami, zvláště pomocí mi-
kroorganismů a rostlin. Téma jejího výzkumu směřovalo 
také do oblasti geneticky modifikovaných organismů 
s účinnějšími schopnostmi odbourávat polutanty a tak čis-
tit životní prostředí. Problematice bioremediací se věnova-
la téměř 15 let na vysoké odborné úrovni a podařilo se jí 
Ústav biochemie a mikrobiologie proslavit ve světovém 
měřítku. V posledních letech se začala věnovat novým 
přístupům studia mikrobiální diversity. Dalším tématem 
jejího výzkumu byla problematika resistence mikroorga-
nismů a možnost nalezení nových přírodních látek s anti-
mikrobiálními účinky. Cenné zkušenosti získala i během 
studijních pobytů  na renomovaných zahraničních praco-
vištích (Baylor University (Dept. of Chemistry), Texas, 
USA, University de Picardie Jules Verne, Amiens, Fran-
cie, Utah State University, (Biotechnology Center), Logan, 
USA, Inst. of Soil Science and Plant Nutrition FAL, Brau-
nschweig, Německo). Nabyté vědomosti uplatnila ve 
svých projektech a byla velmi úspěšná v získávání nejen 
tuzemských, ale i mnoha zahraničních grantů, které vyústi-
ly v dlouhodobou spolupráci. Za svého pedagogického 
a vědeckého působení na VŠCHT Praha vedla a vychovala 
úctyhodnou řadu studentů bakalářského, magisterského 
a doktorského studia. Své zahraniční kontakty využívala 
k zajištění stáží pro své studenty a mladší kolegy, ti mohli 
získané zkušenosti dále uplatnit ve své vědecké kariéře. 
Její publikační aktivita čítá přes 160 titulů ve WoS, kromě 
řady dalších výstupů. 

V průběhu svého působení na VŠCHT Praha se pro-
vdala za Tomáše Macka, svého kolegu. Prof. Ing. Tomáš 
Macek, CSc. se stal jejím životním druhem, milujícím 
manželem i vědeckým partnerem. Martina vedla velmi 
aktivní život a poté, co ji ve velmi mladém věku zasáhla 
zákeřná nemoc roztroušená skleróza, se jí práce navzdory 
tomuto handicapu stala také koníčkem a vyplněním volné-
ho času. Škola se vzorně postarala o možnost bezbariéro-
vého přístupu na pracoviště, takže ani na vozíčku nemuse-
la nic ubrat ze svého strhujícího pracovního nasazení. Ně-
kolik let byla rovněž aktivní členkou Akademického sená-
tu VŠCHT Praha.  

S odchodem prof. Dr. Ing. Martiny Mackové nám 
budou chybět její znalosti a přehled, ale hlavně nakažlivý 
elán a nesmírné nadšení pro věc.  

Kateřina Demnerová 



Chem. Listy 106, 9911014 (2012)                                                                                                                                           Bulletin 

1013 

Výročí a jubilea 

Jubilanti v 1. čtvrtletí 2013 
 
85 let 
RNDr. Josef Skalník, (22.1.), Hlubna Brno 
Ing. Vladimír Klapka, CSc., (26.1.), SVÚOM Praha 
 
80 let 
Prof. Ing. Jaroslav Holeček, DrSc., (6.2.), Univerzita 

Pardubice 
Ing. Ivo Paseka, CSc., (22.2.), ÚACH AV ČR Řež 

u Prahy 
Ing. Ivan Horáček, (27.2.), Technicko-inženýrský ústav 

Neratovice 
Prof. Ing. Miloš Nepraš, DrSc., (9.3.), Univerzita 

Pardubice 
 
75 let 
Prof. Ing. Oldřich Paleta, DrSc., (21.1.), VŠCHT Praha 
Ing. Ladislav Píša, (9.2.), Pikron s.r.o. Praha 
RNDr. Milan Fara, CSc., (5.3.), EGÚ Praha Engineering 

a.s. 
Prof. RNDr. Rolf Karlíček, DrSc., (18.3.), FAF UK 

Hradec Králové 
Doc. RNDr. Jiří Hartl, CSc., (26.3.), FAF UK Hradec 

Králové 
Dr. Tech. Walter Van Herck, (29.3.), Syntechim s r.o. 

Rohovládové Bělá 
 
70 let 
Ing. Jan Šubrt, DrSc., (20.1.), ÚACH AV ČR Řež 

u Prahy 
Ing. Jaroslava Podehradská, CSc., (24.1.), VŠCHT 

Praha 
Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc., (3.2.), Univerzita 

Pardubice 
Ing. Věra Spěváčková, (10.2.), SZÚ Praha 
Ing. Jiří Terč, CSc., (12.2.), VÚOS Pardubice 
Doc. Ing. Ivan Hemer, CSc., (25.2.), Union Carbide 

EVAG Praha 

Doc. RNDr. Lubomír Čáp, CSc., (26.3.), PřF UP 
Olomouc 

Ing. Květa Jirátová, CSc., (29.3.), ÚCHP AV ČR Praha 
Ing. Jiří Krejčí, CSc., (31.3.), UTB Zlín 
 
65 let 
Ing. Vlastimil Ducháček, CSc., (1.1.), Státní úřad pro 

jadernou bezpečnost Praha 
Ing. Jaromír Lubojacký, MBA, (3.1.), Borsodchem 

MCHZ Ostrava 
Ing. Jiří Klíma, CSc., (12.1.), ÚFCH J. H. AV ČR Praha 
Ing. Jiří Jodas, (23.1.), ZPAP Plzeň 
Dr. Grozdana Bogdanič, (1.3.), ÚCHP AV ČR Praha 
Prof. RNDr. Jiří Kameníček, CSc., (15.3.), PřF UP 

Olomouc 
 
60 let 
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Ing. Dušan Liska, zemřel 27. srpna 2012 ve věku 88 let. 
Dr. Detlef Schröder, zemřel 22. srpna 2012 ve věku 49 

let. 
Prof. Dr. Ing. Martina Macková, zemřela 2. srpna 2012 

ve věku 47 let. 
Prof. RNDr. Jiří Klinot, CSc., zemřel 27.8.2012 ve věku 

76 let.    
Ing. Milan Morák, zemřel 20. září 2012 ve věku 83 let.  
 
Čest jejich památce 
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Novotného lávka 5 
116 68 Praha 1 
tel./fax: 222 220 184, redakce tel. 222 221 778 
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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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