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V poslední době vzniklo několik projektů, připomína-
jících dílo a osobnost profesora Wichterleho, na nichž 
jsem se podílel a z nichž přirozeně faktograficky čerpám. 
Rád bych však touto cestou připomněl osobnost pana pro-
fesora i vzpomínkou na některé veselé historky, skutečné 
osobní zážitky, které jsem mohl prožít v jeho přítomnosti, 

protože jsem měl to štěstí, že jsem s ním mohl spolupraco-
vat v jednom ústavu, v jedné laboratoři, u jednoho pracov-
ního stolu, u týchž přístrojů a na stejné problematice, a to 
vlastně až do konce jeho aktivní laboratorní činnosti, po-
sledních patnáct let jeho života.  

Vzpomínky na prof. Ing. Otto Wichterleho, DrSc. (*27. 10. 1913, †18. 8. 1998) 

1913 27.10. Narozen v Prostějově 
1922   Státní gymnázium v Prostějově, nastupuje jako devítiletý 
1931 září Student Vysoké školy chemicko-technologického inženýrství ČVUT (VŠCHTI) 
1935   Diplomová práce, státní inženýrská zkouška 
1936   Doktor technických věd, asistent prof. E. Votočka na VŠCHTI 
1940 2. 1. Po uzavření vysokých škol nacisty v listopadu 1939 nastoupil do Výzkumných chemických dílen 

firmy Baťa ve Zlíně, pracoval zde pod S. Landou 
1941   Vlákno WINOP (podle iniciál členů vývojového týmu: Wichterle – Novotný – Procházka) později 

známo jako SILON 
1945 červen Návrat do Prahy, obnova výuky na VŠCHTI (od 1952 VŠCHT), habilitace 
1949 
  

  Vedoucí katedry technologie plastických hmot na VŠCHTI a první československý profesor pro obor 
makromolekulární chemie 

1950   Zahájení výroby vlákna v podniku Silon v Plané nad Lužnicí 
1952 17. 11. Založena Československá akademie věd (ČSAV), stal se vědeckým sekretářem chemické sekce 
1952–1960   Hydrogely, jejich výzkum a vývoj 
1958 31. 8. V rámci politických čistek propuštěn z VŠCHT 
1958 4. 12. Vedoucí Laboratoře makromolekulárních látek ČSAV 
1959 1. 1. Ředitel nově založeného Ústavu makromolekulární chemie ČSAV (ÚMCH) 
1960   Zveřejnění Wichterlovy a Límovy práce o hydrofilních gelech v časopise Nature 
1961 vánoce Postavil první funkční „čočkostroj“ z dětské stavebnice MERKUR 
1961 27.12. Podána přihláška vynálezu na způsob výroby kontaktních čoček rotačním odléváním (spin-casting) 
1963   Patent na výrobu měkkých kontaktních čoček soustružením z xerogelového bločku 
1965 12. 3. 1. licenční smlouva na kontaktní čočky s partnery z USA 
1968 27. 6. Zveřejněn politický manifest 2000 slov, jehož byl spoluautorem 
1968 10. 7. Poslanec nově založené České národní rady (slib složil 8. 1. 1969) 
1969 23. 1. Česká národní rada jej delegovala za poslance nově vzniklé Sněmovny národů Federálního  

shromáždění (slib složil 29. 1. 1969) 
1969 22. 2. Předseda nově ustaveného Českého svazu vědeckých pracovníků 
1969 20. 11. Na protest proti probíhajícím událostem odstoupil z funkce poslance České národní rady, čímž přestal 

být i poslancem Sněmovny národů Federálního shromáždění 
1969 21. 12. Odvolán z funkce ředitele ÚMCH, odsunut do pozadí 
1981   2. licence na kontaktní čočky s partnery v USA 
1984   Hydrogelové nitrooční čočky 
1990 28. 6. Předseda Československé akademie věd 
1991   Řád TGM III. stupně 
1993 25. 2. Čestný předseda Akademie věd ČR (AV ČR) 
1993   Pojmenován po něm asteroid, planetka 3899 obíhající kolem Slunce mezi Marsem a Jupiterem,  

objevená v roce 1982 hvězdárnou na Kleti 
1994   Jeden ze zakládajících členů Učené společnosti České republiky (vznikla z jeho iniciativy) 
1998 18. 8. Zemřel při pobytu v letním sídle v obci  Stražisko (okr. Prostějov) 

Životopisná data 
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Profesor Wichterle je znám jako otec měkkých kon-
taktních čoček. Proslul vývojem hydrogelů pro užití 
v lékařství, méně známa, nebo spíše méně popularizována 
je jeho práce v oblasti silonu a alkalického polyamidu. 
Získal mezinárodní věhlas v oboru makromolekulární che-
mie, byl vysokoškolským profesorem na VŠCHT, autorem 
učebnic anorganické chemie, organické chemie, zakladate-
lem polymerní vědy u nás. Zároveň měl hluboké znalosti 
ve fyzice, zejména optice a elektrotechnice, ale i výpočetní 
technice, kterou se začal zabývat až ve svých téměř sedm-
desáti letech. Přitom byl zručný manuálně. Protože neustá-
le trpěl nedostatkem času, vyráběl si různé prototypy zaří-
zení sám, jen aby to bylo co nejrychleji, a to „na koleně“ 
i v mechanické dílně nebo na soustruhu. Při své obrovské 
vědecko-výzkumné aktivitě nacházel čas i na sport a na 
kulturu. Pro své politické postoje byl často pronásledován 
komunistickým režimem, nad nímž však často dokázal 
svou inteligencí a vtipem triumfovat. 

 
Rodinné zázemí 

 
V roce 1938 pojal za manželku Lindu, rozenou Za-

hradníkovou. V roce 1939 se narodil syn Ivan, v roce 1941 
syn Kamil (oba nyní VŠ profesoři v oblasti chemie). Živo-
tem ho provázela přezdívka Wikov, podle továrny na ze-
mědělské stroje Wichterle-Kovařík v Prostějově, jejímž 
jedním z majitelů byl Wichterlův otec. Továrna, kterou 
dnes řídí jeden z Wichterlových vnuků, vyrábí např. převo-
dovky do větrných elektráren. 
 
 
 
Výběr z mnoha domácích a světových ocenění 

 
1954 Státní cena II. stupně za zavedení technicky vyspě-

lé výroby kaprolaktamu 
1966 Řád práce za vědeckovýzkumnou a organizátor-

skou činnost při vybudování oboru makromoleku-
lární chemie 

1967 Státní cena Klementa Gottwalda za syntézu hydro-
filního gelu (spolu s Dr. Límem) 

1971 Plaketa J. Heyrovského od zanikajícího Českého 
svazu vědeckých pracovníků 

1976 Čestné členství American Chemical Society 
1982 Dr. Joseph Dallos Award (Contact Lens Manu-

facturers Association, USA) 
1983 Zlatá plaketa J. Heyrovského za zásluhy o rozvoj 

chemických věd (Presidium Československé aka-
demie věd) 

1983 Titul zasloužilý vynálezce 
1987 Hermann F. Mark-Medaille (Rakousko) 
1988 Zlatá plaketa za zásluhy o spojení vědy s praxí 

(Presidium Československé akademie věd) 
1989 J. W. Hyatt Award (Society of Plastics Engineers 

New York, USA) 
1991 Řád T. G. M. III. třídy 
1991 Čestný doktorát na Polytechnic University New 

York, USA 

1991 Čestný doktorát DrSc. University of Illinois, USA 
1993 Zlatá čestná plaketa Československé akademie věd 

za zásluhy o vědu a lidstvo 
1993 Čestný doktorát na Univerzitě Karlově v Praze 
1993 Čestný doktorát na Vysoké škole chemicko-

technologické v Praze 
1993 Čestné občanství města Prostějov 
1995 Čestný doktorát na Českém vysokém učení tech-

nickém v Praze 
 
Posmrtné pocty  

Pan profesor byl vzdělaný i přirozeně lidsky inteli-
gentní, noblesní i bezprostřední, měl smysl pro humor, cit 
pro jazyk, logické uvažování, smysl pro kombinaci. Byl 
nesmírně pracovitý a nebál se problémů. Měli jsme ho rádi 
a vážili jsme si ho. Škola laboratorního života v jeho podá-
ní byla zajímavá, pestrá a neobyčejně účinná. Dodnes 
s úspěchem některé jeho laboratorní principy užíváme 
a i při řešení moderních problémů přemýšlíme, jak by na 
to asi ve své době šel pan profesor. 

Jeho nedočkavost a dychtivost po co nejrychlejším 
řešení daného problému měla často veselé důsledky. O tom 
právě jsou následující historky. 

K přípravě čoček bylo v několika místnostech dislo-
kovaného pracoviště v Cukrovarnické ulici natěsnáno 
všechno potřebné. V jedné z nich, přes chodbu, stál dokon-
ce starý vstřikovací lis. Při lisovstřiku odlévacích formiček 
jsme se střídali, ovšem když pan profesor přinesl nový 
tvářecí nástroj, který bylo okamžitě třeba vyzkoušet, akce 
nesnesla odkladu a profesor Wichterle se sám nedočkavě 
pustil do výměny tvárníků a následně do lisování. My 
ostatní jsme se věnovali práci v laboratoři, když se náhle 
od lisu ozvala hrozná rána. Lekli jsme se. Zvuk to byl ta-
kový, že jsme byli přesvědčeni, že muselo dojít k nějaké 
strašlivé nehodě. Dříve, než jsme se stačili vzpamatovat, 
však do místnosti vrazil pan profesor, jednou rukou si do-
oblékal kabát, druhou se držel za hlavu a se slovy „Nic, 
nic, jen jsem si nestačil otevřít dveře“ mizel na schodišti. 

Ve svém projevu po převzetí jednoho z řady ocenění, 
jichž se mu dostalo, pobavil světové kontaktologické kapa-
city na mezinárodní konferenci v Monte Carlu mimo jiné 
i historkou o tom, kolik za svůj život spolykal kontaktních 
čoček. Vyprávění i jeho obsah jsem skutečně zažil. Profe-
sor Wichterle často spěchal z Cukrovarnické na Ústav 
makromolekulární chemie, kde měl, z titulu akademika 
a bývalého ředitele ústavu, k dispozici (a to i v době poli-

2002   AV ČR zavedla Wichterleho prémie  
pro mladé talentované vědce 

2002   Čestný občan Prahy 6 

2005 říjen Před budovou ÚMCH odhalen pomník 
O. Wichterlovi od ak. sochaře Michala Gabriela 

2006 1. 9. Gymnasium v Ostravě-Porubě dostalo čestný 
název Wichterlovo gymnázium 

2007   V USA přiznáno posmrtně členství v National 
Inventors Hall of Fame 
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tické nepřízně, zejména za Frimlova ředitelování) malou, 
úzkou, zcela přeplněnou pracovnu. Vzdálenost mezi Cukro-
varnickou a ústavem, tedy vzdálenost čtyř tramvajových 
zastávek, překonával pan profesor zhruba pětiminutovou 
jízdou autem. Aby i tuto krátkou dobu rovněž využil pro 
výzkum, převáděl během jízdy čerstvě vyrobené kontaktní 
čočky, ještě nedostatečně vyprané destilovanou vodou, do 
fyziologického roztoku, tak aby je co nejdříve mohl vy-
zkoušet na vlastním oku. Nejdosažitelnějším fyziologic-
kým roztokem byly sliny, kondicionační nádobou dutina 
ústní, kde s výhodou mohl proces výměny rozpouštědla 
urychlit vyšší teplotou než laboratorní (teplota lidského 
těla) a intenzivním mícháním (žvýkáním). Jinými slovy, 
bezpočtukrát jsem byl očitým svědkem toho, jak pan pro-
fesor vložil jednu nebo více čoček do úst, krátce je usilov-
ně přemílal, aby co chvíli některou z nich vyzkoušel na 
vlastní rohovce. Jednou jsme jeli na ústav společně. Pan 
profesor brilantně řídil a soustředěně žvýkal čočky. U vo-
jenské nemocnice vede pod silnicí teplovod, takže přes 
pravidelné opravy se vozovka stále mírně propadá. Dorazi-
li jsme k tomuto místu a překonali je nezmenšenou rych-
lostí tradičními přískoky. Nejprve poskočil vůz, pak ohry-
zek pana profesora, který nám vzápětí ohlásil: „Tak jsem 
je spolknul!“. Kdyby někdo dokázal spočítat všechny čoč-
ky podobně panem profesorem spolykané, došel by jistě 
k pozoruhodně vysokému číslu. 

Pan profesor, jako pravý muž exaktní vědy, prováděl 
pokusy velmi pečlivě a o všem podstatném si vedl i pečli-
vé zápisky. Jeho velikost mimo jiné spočívala v tom, že 
uměl přesně rozlišit, co podstatné je a co není. Tato schop-
nost mu dovolovala slevit na preciznosti tak, že výrazně 
uspořil čas, a pouze tam, kde nemohl nepříznivě ovlivnit 
výsledek. Občas tím ale přiváděl do úzkých své následov-
níky nebo spolupracovníky, kteří nemohli přesně reprodu-
kovat jeho postup. Například ověření dostatečné konverze 
při polymerizaci kontaktních čoček metodou odstředivého 

lití jsem se od pana profesora naučil provádět tzv. 
„olizometrií“. Co to bylo? Čočky, ještě ve formě, se pří-
slušný pracovník dotkl špičkou jazyka. Pokud čočka pálila, 
byla prokázána přítomnost zbytkového monomeru. Pokud 
ale jazyk vnímal pouze sladkou příchuť glycerinu, konver-
ze musela být stoprocentní. 

Vzpomínat na zážitky s panem profesorem bych mohl 
dlouho. Ale na závěr tohoto článku bych chtěl uvést jeden, 
z doby již porevoluční. Tato vzpomínka ukazuje bystrost, 
pohotovost, jemný smysl pro humor, široký rozhled a fe-
nomenální paměť tohoto vzácného muže ve věku osmdesá-
ti let. V roce 1993 přebíral pan profesor čestný doktorát 
University Karlovy. Slavnostně nastoupený sbor hodnostá-
řů university, bohatě obsazená aula. Promotoři, spectabilis, 
honorabilis si s obtížemi vyslovovanou latinou vyměňovali 
předepsané fráze. Když byl vyzván pan profesor, aby před-
stoupil se svým projevem, spustil s lehkým úsměvem svou 
řeč v krásné plynulé latině a nic netušící auditorium udržel 
pět minut v napětí, co bude dál. Hovořil bez berliček psa-
ného textu, a když viděl, že šum v nevědomém davu, který 
však pochopil a ocenil jemnou špičku, vzrůstá nad přípust-
nou mez, přešel opět do mateřštiny, jíž vysvětlil obsah 
předchozího exposé. Jeho vystoupení bylo přitom skromné 
a moudré. 

Bylo by ještě mnoho témat a historek o panu profeso-
rovi. Jak předváděl Američanům, co vydrží hydrogelové 
kontaktní čočky z polyHEMA, jak probíhaly patentové 
soudy v USA, jak dostal jednoho kolegu z vězení, jak při-
spěl ke včasné dostavbě budovy ústavu a mnoho a mnoho 
dalších. Tak ty zase někdy příště. Anebo se poohlédněte po 
knize jeho pamětí (O. Wichterle: Vzpomínky, Impreso 
Plus, 1993), kterou pan profesor sám o svém životě napsal 
a která se dočkala několika reedicí. 

 
Jiří Michálek 
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1. Úvod 

 
Pohled do historie, ke kořenům a na cesty vývoje 

každé vědy je vždy zajímavý a mnohdy i inspirativní. 
V tomto článku bych čtenáře rád pozval na malý výlet 
k počátkům české analytické chemie a detailněji je sezná-
mil s dnes už pozapomenutým spisem Karla Slavoje 
Amerlinga, Lučebné zkoumání na suché a mokré cestě 
z let 1843 a 1844, první česky psanou příručkou kvalitativ-
ní analýzy. Věřím, že nahlédnutí do instrumentaria analy-
tického chemika poloviny devatenáctého století, postupů, 
které měl pro kvalitativní analýzu k dispozici, i dobového 
názvosloví bude pro čtenáře zajímavé, případně i zábavné. 

 
 

2. Karel Slavoj Amerling a jeho význam pro 
českou chemii 
 
Životu a dílu Karla Slavoje Amerlinga, jedné z vý-

znamných postav českého národního obrození, byly kromě 
několika drobných článků věnovány dvě monografie1,2, 
uvádím zde tedy jen základní biografická data a souhrn 
Amerlingových příspěvků k české chemii. 

Karel Slavoj Amerling (obr. 1) se narodil 18. září 
1807 v Klatovech, kde od roku 1818 navštěvoval proslulé 
klatovské latinské gymnázium. Po dvouletých studiích na 
tehdejší filosofii ve Vídni začal roku 1829 studovat lékař-

ství v Praze. Během svých studií byl v letech 1833–1837 
asistentem „nerostozpytu a živočichozpytu“ u profesora 
Jana Svatopluka Presla, který se na lékařské fakultě kromě 
mineralogie a zoologie věnoval především chemii. Odtud 
pramení i Amerlingova celoživotní záliba v chemii. Ko-
nečně Presl je autorem vůbec první česky psané chemické 
knihy Lučba čili chemie zkusná vydané roku 1828 (druhý 
díl 1835) a zakladatelem českého chemického názvosloví3. 
Dodnes používáme řadu názvů, které Presl – často za 
Amerlingovy pomoci – vytvořil, jako: sloučenina, rozbor, 
dmuchavka, zkoumadlo. Pro prvky navrhl Presl spolu 
s Amerlingem česká pojmenování, končící na koncovku –ík; 
mimochodem pojem prvek je Amerlingův, Presl jej ozna-
čoval jako živel. 

V roce 1836 byl Amerling, na základě úspěšně obhá-
jené dizertace z mineralogie, promován doktorem lékař-
ství. Nejprve se stal tajemníkem a správcem sbírek hraběte 
Kašpara Šternberka, pro kterého podnikl řadu přírodově-
deckých cest po Rakousku, Itálii, Švýcarsku a Balkáně. Po 
svém návratu z cest se věnoval lékařské praxi, vedle níž 
pořádal přednášky a vydával řadu popularizačních prací. 
V roce 1839 otevřel v Praze soukromý ústav pro vzdělává-
ní učitelů a průmyslníků nazvaný po staročeské škole Bu-
deč, pro nějž byla postavena nová budova na rohu ulice 
Žitné a V tůních (č. p. 525-II). Vyučovacím jazykem byla 
čeština, zdůrazňovala se výuka přírodních věd, proto byly 
v Budči kromě učeben i laboratoře, kabinety, dílny 
a hvězdárna. Přes velmi slibné začátky se projekt nevydařil 
a v roce 1848 musel být předlužený ústav zlikvidován. 

KARLA SLAVOJE AMERLINGA „LUČEBNÉ ZKOUMÁNÍ NA SUCHÉ A MOKRÉ 
CESTĚ“ ANEB CESTA K POČÁTKŮM ČESKÉ ANALYTICKÉ CHEMIE  

Obr. 1. Karel Slavoj Amerling roku 1877 (reprodukováno 
s laskavým svolením Národního muzea v Praze, inv. čís. H2-11 
822, fotografie Radovan Boček) 
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Poté se Amerling stal ředitelem první c. k. Hlavní školy 
české, z níž později vznikl ústav pro vzdělávání učitelů, 
který vedl až do svého penzionování roku 1868. Konečně 
byl až do své smrti 2. listopadu 1884 ředitelem a lékařem 
Ústavu slabomyslných dětí na Hradčanech, který měl svě-
tovou pověst a byl prvním svého druhu v Evropě. 

Amerlingova publikační činnost je velice rozsáhlá, 
zabýval se především popularizací přírodních věd a apliko-
vanou přírodovědou (včelařstvím, sadařstvím, parazitolo-
gií, obilnářstvím). Řada jeho děl patří mezi první české 
spisy o příslušném odvětví, byť se nejedná o práce původ-
ní, ale o kompilační překlady. Amerling byl velkým popu-
larizátorem chemie, jejíž znalost považoval za klíčovou 
pro každého vzdělaného člověka, zejména průmyslníka či 
řemeslníka. Z jeho chemických spisů si, kromě dále zmí-
něných, zaslouží zmínku Orbis pictus čili svět v obrazech 
(1852) a Lučební základové hospodářství a řemeslnictví 
(1. díl 1851, 2. díl 1854), považované za první české učeb-
nice chemie4. 

 
 

3. První česká příručka kvalitativní analýzy 
 
V roce 1837 otevřela Jednota ku povzbuzení průmys-

lu v Čechách, společnost usilující o zvýšení úrovně prů-
myslové a řemeslné výroby, nedělní průmyslovou školu 
pro řemeslníky, jejímž cílem bylo zavádění odborných 
poznatků do praxe, především do výroby2,5. Za přednášejí-
cího pro obor chemie a chemické technologie byl zvolen 
Amerling, který svou činnost zahájil 23. prosince 1838 
v Klementinu. Přednášky byly nadšeně přijímány poslu-
chači, Amerling je proto vydával v časopisu, nebo spíše po 
částech vydávané knize, nazvané Promyslný posel6 
(vycházel 1840–1846), v němž byly ve formě rozmluvy 
několika osob podávány základy chemie a chemické tech-
nologie. Jednou z příloh tohoto časopisu je i první česky 
psaná příručka kvalitativní analýzy, která vyšla ve dvou 
dílech, první pod názvem Lučebné zkoumání na suché 
cestě7 roku 1843, druhý pod názvem Lučebné zkoumání na 
mokré cestě8 roku 1844. 

 
3.1. Lučebné zkoumání na suché cestě 

 
První část příručky představuje útlý svazeček 

o 36 stranách, věnovaný dnes už prakticky opuštěným 
technikám analýzy na suché cestě, zejména důkazům po-
mocí dmuchavek (vývoji této techniky, která přispěla 
k objevu jedenácti prvků a byla používána více než 2500 
let, se věnoval podrobně Jensen9), kupelaci10 a důkazům 
pomocí boraxových či fosforečnanových perliček11. 

Hned v první větě vysvětluje Amerling cíl spisu: 
„O přemnohých sice vědách, obzvláště pak o lučbě platí 
ono velmi pravdivé přísloví: ,Učení bez konání, prázdné 
bubnování‘; neboť nikde učení tak nedokonalé a nepocho-
pitelné není, jako v nauce lučební, neprovází-li je praktické 
konání a zkoušení. … Měli bychom sice začíti s povšech-
ným naučením o suché cestě, než zkušeností poučeni raději 
uvedeme milého nováčka lučebnického do prostředku che-

mického nářadí, neboť vidíme, že v dílně umění vysvětlova-
ti mnohem jest snadnější, než na holém, potištěném papí-
ře.“ K takto vytyčenému úkolu Amerling navrhl a dal zho-
tovit přenosnou laboratoř „sucholučební skříň“, obsahující 
veškeré potřebné náčiní i reagencie k „první polovici lu-
čebního nářadí ... kteréž náleží k ohňolučbě čili sucho-
lučbě (Chemie am trocknen Wege, Pyrochemie), jenž pou-
ze pracemi se zanáší, které se pomocí ohně, tedy za sucha, 
s rozličnými prvkami a sloučeninami lučebnými vykonáva-
jí“. Uzamykatelná skříňka se skládala ze dvou částí, rozdě-
lených do celkem do osmi přihrádek. Jejich obsah je 
v příručce kromě slovního popisu znázorněn i obrázky 
(obr. 2). 

V první přihrádce se nacházela krabička s kostním 
uhlím (spodium, vyráběné žíháním kostí bez přístupu 
vzduchu) na výrobu kupelačních kelímků, porcelánový 
hmoždířek s tloučkem, lojová svíčka (náhrada kahanu) 
a trojhranný kelímek z nepálené hlíny.  

Ve druhé přihrádce byl uložen skládací stojánek, na 
nějž se upevňovala dvě mosazná šoupátka čili 
„pístky“ (tedy křížové svorky). Do dolní „ohništní čili 
roštní pístky“ se vkládalo držátko lojové svíčky nebo 
mosazného kahánku. Do hořejší „nístějní pístky“ pak dr-
žák zvaný „nístějník“, do nějž bylo možno upevnit buď 
vzorek rudy, dřevěné uhlí na zkoušky nebo 
„kolbičku“ (zkumavku či malou baňku). 

Základní pomůckou k analýze na suché cestě byly 
dmuchavky, uložené v šesté přihrádce. Amerling popisuje 
dmuchavku skleněnou a mosaznou a rozebírá jejich výho-
dy a nevýhody, a přikládá dmuchavku kovovou se dvěma 
vyměnitelnými zakončeními (zvanými „dyksička“ od slova 
dýchati) mosazným či skleněným, z nichž druhé zabraňuje 
šíření tepla z plamene do dmuchavky. Je přiloženo i šest 
skleněných trubiček a anglický pilník k případným opra-
vám skleněného zakončení dmuchavky, protože 
„neobratný začátečník lučebnický napořád koneček 
dyksičkový tuze do plamene strká“ a tím jej poškodí. Dále 
popisuje Amerling „dmuchavku stojatou“ s mosazným 
kahánkem, jež umožňuje práci s oběma rukama, uloženou 
v páté přihrádce. Pomocí dmuchavek se, kromě zahřívání 
samotného vzorku, často provádí i žíhání vzorku na dřev-
ném uhlí. K tomu účelu bylo připraveno bukové uhlí 
(uložené v osmé přihrádce). Do vhodného kousku uhlí se 
pomocí železného uhlovrtu ze třetí přihrádky vytvořila 
jamka, do níž Amerling doporučuje stočit „papírek salaj-
kovaný“ (impregnovaný uhličitanem sodným), do nějž se 
vloží vzorek – průba; je to předchůdce tzv. Bunsenovy 
tyčinky, dřevěné špejle máčené v uhličitanu sodném11. 

Ve třetí přihrádce byl kromě uhlovrtu uložen lis 
(skládající se z „kapelníku“ a „čakánku“) na výrobu ku-
pelačních mističek, které se vyrábějí z kostního uhlí a vody 
(podle Amerlinga je ještě lépe použít pivo). Dále přihrádka 
obsahovala „ocelové štipce“ čili pinzety, jednu obyčejnou 
a jednu s platinovými konci, železnou lžičku a již zmíněný 
anglický pilník.  

Čtvrtá přihrádka obsahovala dvanáct lahviček s násle-
dujícími chemikáliemi (za původním názvem uveden dnes 
platný název): bledníková kyselina (kyselina boritá), olovo 
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lučebně čisté (olovo, p.a.), tekutec (fluorid vápenatý), uhli-
čitan sodičitý čili salajka (uhličitan sodný), uhličitan dras-
ličitý čili draslo (uhličitan draselný), ledek (dusičnan dra-
selný), bledičnan sodičitý (dekahydrát tetraboritanu sodné-
ho), šťovan brončitý (dihydrát šťavelanu nikelnatého), 
dvojsíran drasličitý (disíran draselný), sůl kostičná 
(pravděpodobně tetrahydrát hydrogenfosforečnanu sodno-

amonného), ďasíkový roztok červený (roztok dusičnanu 
kobaltnatého) a kysličník měditý (oxid měďnatý). Amer-
ling podává i české a „europejské“ názvy a zkratky, spolu 
s vysvětlením, k čemu která chemikálie v analýze slouží.  

Další, v pořadí pátá, přihrádka obsahovala magnet 
k separaci vyredukovaného železa, kobaltu nebo niklu, dále 
sedm skleněných rourek k žíhání vzorku, již popsanou stoja-

Obr. 2. Vybrané ilustrace z Lučebného zkoumání na suché cestě: (1) uzavřená „sucholučební skříň“, (2a) díly stojánku před složením, 
(2b) svorka na svíčku nebo kahan, (2c) svorka na vzorek, (2d) sestavený stojánek s upevněnou svíčkou a vzorkem, (3) dmuchavka s 
mosazným nebo skleněným zakončením, (4) stojatá dmuchavka, (5) uhlovrt, (6) dřevěné uhlí (Uh.) s vloženým papírkem napojeným 
uhličitanem sodným (kor.), (7) porcelánová třecí miska s tloučkem, (8) hliněný kelímek, (9) forma a lis na výrobu kupelačních kelímků, 
(10) železná lžička, (11) ocelová pinzeta s platinovými hroty, (12) pinzeta, (13) lahvička na chemikálie (označená značkami pro dusičnan 
draselný), (14) dva možné tvary zkumavek, (15) oboustranná lžička, (16) „prášková miska“ sloužící jako násypka, (17) platinový drát, 
(18) plamen svíčky při použití dmuchavky: (a) redukční oblast, (c) oxidační oblast, (19) zkumavka pro důkaz arsenu podle Berzelia: (a) 
místo pro vzorek, (b) místo pro dřevěné uhlí (redukovadlo), (c) místo, kde se objeví vyredukovaný arsen (arsenové zrcátko) 
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tou dmuchavku a konečně „kolbičku“ neboli zkumavku.  
V šesté přihrádce byla umístěna výše popsaná dmu-

chavka s vyměnitelným koncem, ocelové kladívko a ko-
vadlinka sloužící k úpravě vzorku, dvojnásobná lžička 
a „prášková mistička“ sloužící jako násypka.  

Předposlední, sedmá, přihrádka obsahovala krabičky 
s modrým resp. červeným lakmusovým papírem k důkazu 
kyselin a zásad, „papírky salajkované“ (napuštěné uhliči-
tanem sodným) ke zkouškám na dřevěném uhlí, kurkumo-
vý papír („tento žlutý papír hnědne v kyselinách“), stříbr-
ný plech (k důkazu síry ve vzorku), platinový plech 
(„nikdy neobyčejným sebe silnějším ohněm netaje, a tedy 
napořáde v řeřavosti a žížavění udržovati se může“) jako 
náhradu dražší platinové lžičky, platinový drát na důkazy 
pomocí boraxových a fosforečnanových perliček, ocelový 
drát a cínový roubík. Konečně v osmé, poslední, přihrádce 
bylo uloženo dřevěné bukové uhlí. 

Po popisu jednotlivých částí laboratoře a zacházení 
s nimi následuje „Pořádné zkoušení minerálů na suché 
cestě“. Nejprve Amerling ukazuje důležitost této části 
kvalitativní analýzy, která nachází uplatnění v širokém 
oboru lidských činností. Podává výklad o povaze ohně 
a plamene (ukazuje plamen normální a plamen „sílený 
dmuchavkou“), popisuje jednotlivé úkony s pinzetou 
s platinovými hroty, zahřívání ve skleněné zkumavce či 
otevřené skleněné trubičce, konečně žíhání na dřevném 
uhlí a žíhání s tavidly, jakými jsou salajka (uhličitan sod-
ný), bledan (teraboritan sodný), bledníková kyselina 
(kyselina boritá) a sůl kostičná (hydrogenfosforečnan sod-
no-amonný). Poté probírá jednotlivé prvky a udává jejich 
vlastnosti a chování a důkazy pomocí plamene či tavením 
s výše popsanými činidly. Celkem popisuje důkaz čtyřiceti 
dvou prvků a jejich sloučenin, mimo jiné i čpavku, octové 
kyseliny nebo kyseliny sirkové (kyseliny sírové). Pro 
ukázku uveďme část textu o důkazu cínu: „Cín na suché 
cestě poskytuje pěkné divadlo. K tomu cíli vezměme půl 
archu papíru, založme pak všecky čtyry strany as na palec 
v šíři, a tak dostaneme jakýsi plochý a mělký papírový tác. 
Pak se uštípne od cínového roubíku kousek malý a dá se 
do jamky uhlovrtem v uhlí učiněné. Nato dmuchavkou roz-
topme [= roztavme] ten kousek cínu a když řeřaví a plyne 
[= taje] vhoďme hbitě tuto rozteklou průbu [= vzorek] na 
onen papírový tác. Zvláště pak za večera jest to krásný 
pohled na to dosti dlouhý čas silně svítící a skákající kou-
ličky cínové, až konečně uhasnou. ... Ty samé zkoušky i se 
strabíkem [= antimonem] a i jinými kovy učiniti můžeme, 
a uzříme, jak rozmanité v tom ohledu rozliční kovové od 
sebe se liší.“ Zajímavá je poznámka u zkoušky na arsen 
pomocí arsenového zrcátka (v modifikaci podle Berzelia), 
kde poznamenává: „Zkoušky tyto všecky s otrušíkem 
a otruchem [= arsen] i v ohledu soudním a soudnolékař-
ském jsou důležité, jelikož z těla otruchem neb jiným jedem 
otráveného člověka žaludek se vyňme a pak chemicky 
zkouší, jaký jed to asi byl. Je-li to otruch, tu žádá zákon, 
aby lučebník právně k tomu volaný otrušík v kovové podo-
bě vydobyl, a pak právo přestupníku co kov představilo 
[= spravedlnost pachateli v kovové formě ukázala].“ Pro 
zajímavost budiž připomenuto, že proslavená Marshova 

zkouška byla publikována jen o sedm let dříve v roce 1836 
(vývoj a modifikace důkazů a stanovení arsenu v 19. stole-
tí popisuje Webster12). 

Na předposlední stránce podává Amerling tabulku 
s přehledem „skel s blednou či kostičnou so-
lí“ (boraxových a fosforečnanových perliček), která je 
mnohem podrobnější, než jakou najdeme v novějších ana-
lytických příručkách: Okáč11 udává barvy perliček pouze 
pro deset prvků, Amerling jich udává dvojnásobně, pro 
dvacet prvků. Zcela nakonec ukazuje zajímavý – dnes už 
zcela zapomenutý – důkaz podle Lampadia, sloužící 
k vzájemnému rozeznání salajky (uhličitanu sodného) 
a drasla (uhličitanu draselného) tavením s dusičnanem 
broničitým (dusičnan nikelnatý) nebo lépe se šťovanem 
broničitým (šťavelan nikelnatý), který v přítomnosti uhliči-
tanu sodného hnědne, v přítomnosti uhličitanu draselného 
modrá. 

 
3.2. Lučebné zkoumání na mokré cestě 

 
O rok později vyšla druhá část příručky, osmdesá-

tistránkový spis „Lučebné skoumání na mokré cestě s při-
pojeným popisem užívání skříně mokrolučebné“, k níž 
Amerling navrhl a dal vyrobit druhou přenosnou laboratoř, 
co do rozměru šestkrát větší než „skříň sucholučebná“. 
Laboratoř byla vyrobena ve dvou verzích, menší a větší, 
a její obsah znázorňuje příručka kromě slovního popisu 
i obrázky (obr. 3). Výhodou této přenosné laboratoře je, že 
ji „učení chemikové, a cestující průmyslníkové vůbec se-
bou pro pocestní zde neb tam namanulé zkoumání s sebou 
vozívají“. Amerling si nicméně uvědomuje stísněnost pře-
nosné laboratoře a doporučuje: „jestliže již některý 
z našich milých pánů vlastenců s celou chutí na lučbu se 
odhodlal, nejvíce bychom radili, odhodlati si [zařídit] již 
celý zvláštní pokojíček s kamny a plotnou, kamnovcem 
a krbem.“ 

Dubová, lakovaná skříň se skládala z hořejšího oddě-
lení zvaného „skoumadelnice či lučidelnice“, ve kterém 
bylo 24 nebo 30 přihrádek k uložení lahviček se zkouma-
dly a v popředí jedna velká přihrádka „skelnice“ k uložení 
skleněných nádob (kádinky, zkumavky, promývací láhve, 
pipety, retorty – křivule). V dolním oddělení pak byly dvě 
zásuvky pro uložení dalších nádob a potřeb, k nimž patřily 
porcelánové odpařovací misky, váhy se závažími 
(gramovými i gránovými), kahan lihový a Argandův, plati-
nová lžička a platinový plech, filtrační stojan, chemický 
stojan, stojánek na zkumavky, chemické kleště, teploměr, 
„mokoměr“ (hustoměr), kartáček na zkumavky a kaučuko-
vé hadičky.  

V přihrádkách „skoumadelnice“ byly uloženy rea-
genční lahvičky zvané „lučidelky“ s následujícími zkou-
madly (za původním názvem uveden dnes platný název): 
skalicovka čili kyselina sirková (kyselina sírová), ledkovka 
(kyselina dusičná), solovka čili kyselina solní (kyselina 
chlorovodíková), duběnkový odvar (gallová kyselina 
a třísloviny), čpavek čili dusičík vodičnatý (hydroxid 
amonný), žíravé draslo čili kysličník drasličitý (hydroxid 
draselný), živé vápno (hydroxid vápenatý), barvičan drasli-
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čitý (chroman draselný), hel (směs uhličitanu a hydroxidu 
měďnatého), dusičnan stříbřitý (dusičnan stříbrný), solič-
ník zlatičitý (tetrachlorozlatitan sodný), soličník platičitý 
(tetrachloroplatičitan sodný), octan olovitý (octan olovna-
tý), dusičnan merotičitý (dusičnan barnatý), křemíkokaziv-
ka (kyselina hexafluorokřemičitá), sirník železitý (sulfid 
železitý), šťovan drasličitý (šťavelan draselný), řasík liho-
vý (jodová tinktura), mořeťan železodrasličitý 
(hexakyanoželezitan draselný), hnilomoček (uhličitan 

amonný), líh (ethanol) a tresť (diethylether). Dále byly 
v zásuvce dolního oddělení uloženy „cínové roubíčky“. 

Po krátkém popisu součástí laboratoře podává Amer-
ling „Opis pochodu prací lučebnických na mokré cestě“, 
tedy úvod do pracovní techniky analýzy na mokré cestě. 
Nejprve Amerling uvádí, že vzorek je dobře rozdělit na 
několik dílů („brylek“) a podrobit je jak analýze na suché 
cestě, tak analýze na cestě mokré. Nejprve se má chemik 
přesvědčit, ke které „říši“ náleží zkoumaná látka, je-li 

Obr. 3. Vybrané ilustrace z Lučebného zkoumání na mokré cestě: (1) celkový pohled na přenosnou laboratoř: (Skm) přihrádky na lah-
vičky s reagenciemi, (Sk) přihrádka na chemické sklo, (2a) stojánek na zkumavky, (2b) kartáček na čištění zkumavek, (2c) držák na zku-
mavky, (3) kádinka, (4) kulatá baňka, (5) kahan podle Arganda, (6a) složený stojan, (6b) „držkruh“, (6c) svorka na baňky (vyložená 
korkem), (6d) držák na kádinky, (7) destilační „geberský apparat“, (8) filtrační stojan, (9) „držcedítka“, (10) „heronská smývačka“, (11) 
„vřídlomyjní smývačka“, (12) „násoska neb lopovek“, (13) „krápavka“, (14) hustoměr podle Mohse, (15) aparatura pro vyvíjení sulfanu 
a jeho zavádění do analyzovaného roztoku 
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tedy látkou „minerální čili nerostní“ nebo látkou organic-
kou, která se skládá „z tří lučebních prvků vodíku, kyslíku 
a uhlíku ano někdy i ještě dusíku“. K tomu slouží zkouška 
na zuhelnatění vzorku na platinovém plechu nebo zahřívá-
ní ve zkumavce s hydroxidem draselným, přičemž únik 
amoniaku ukazuje na organickou látku obsahující dusík. 

Stejně jako dnes, bylo první operací před analýzou na 
mokré cestě rozpuštění vzorku, buď ve vodě (studené či 
teplé), různých kyselinách („od té nejslabší a nejrozředě-
nější až k těm nejsilnějším, nejsehnanějším [= koncentro-
vaným] ano i složeným, jakováž jest královská lučavka 
(Königswasser), kdež nápodobněž vařením nápomahati 
neopomiň“) nebo zásadách, případně v lihu, silicích, ole-
jích. K rozpouštění sloužily především „skoumadelní kol-
bičky“, neboli zkumavky, umístěné ve „skoumadelním 
stolíčku“. Pro rozpouštění většího množství vzorku byly 
k dispozici kádinka („sklenice krátká a širší kádečkovitá“) 
nebo baňka zvaná „láhevka“. K rozpouštění za tepla slou-
žil buď skleněný lihový kahan, nebo mosazný „argandský 
kahan“, navržený roku 1782 francouzským chemikem 
Jacquesem Aimé Argandem. Zahřívání ve zkumavkách 
bylo možné pomocí „ručního držadélka“. Pro zahřívání po 
delší dobu byl v laboratoři k dispozici univerzální skládací 
stojan, na nějž bylo možné pomocí držáků upevnit přísluš-
né nádoby. Stojan a příslušné chemické sklo umožňovaly 
sestavit i „geberský apparat“, neboli destilační aparaturu 
(jméno má po slavném arabském alchymistovi z 8. století 
Džábiru ibn Hajjánovi, v latinské transkripci známý jako 
Geber); za pozornost stojí slaměný věnec držící „loptu“ 
čili jímadlo, který pochází z dávných dob alchymie a přetr-
val až do současnosti ve formě korkového nebo teflonové-
ho podstavce pod baňky13. 

Po rozpouštění vzorku může následovat filtrace, nebo-
li „procezování“. K ní sloužil, stejně jako dnes, filtrační 
papír, z něhož se složily „procezovací kornoutky čili ced-
níčky“. Složený filtr se vložil do skleněné nálevky, která se 
upevnila do „nálevkodrže“ tedy stojanu opatřeného prkén-
kem s otvorem, nebo se vložil přímo do „držcedítka“, 
skleněné tabulky (nebo hodinového skla) s provrtaným 
otvorem. Sraženinu na filtru je dále třeba promýt, buď 
prostě přiléváním činidla nebo pomocí střiček. Jako první 
uvádí Amerling „smývačku heronskou“ (podle řeckého 
mechanika a matematika Herona Alexandrijského), což 
byla skleněná lahev s vrtanou korkovou zátkou 
a skleněnou trubičkou pracující na pneumatickém principu. 
Práci s touto smývačkou (dnes naprosto neslučitelnou 
s bezpečností práce v laboratoři) popisuje Amerling takto: 
„Chceš-li touto láhví sraženinu do dna cedníčkového [= do 
středu filtru] smýti, vstrč rourkou láhev do koutku v ústech, 
a zafoukni silně do ní, načež chutě [= rychle] vytáhna z úst 
láhev obrať rourkou dolů a dnem nahoru a rukou v kole 
[= dokola] ji obnášej po bokách cedítka…“ Další možností 
byla „vřídlomyjní smývačka“ podobná dnešní promývač-
ce, s níž bylo možné pracovat i za horka (postavením na 
Argandův kahan). Vymytá sraženina se pak často suší 
a vypaluje buď v platinovém kelímku nebo v porcelánových 
miskách, „abychom zkusili, zdali se proměňují [= mění] čili 
nic, aneb co na tíži ztrácejí“. Amerling zde volně přechází 

až ke kvantitativní analýze. Při sušení sraženin je případně 
možné přidávat i několik kapek činidel, k čemuž slouží 
skleněná „násoska neb lopovek, kterouž se ale velmi po-
zorně tak jako s obyčejnými násosami u vinařů, sládků, 
atd. zachází“ nebo „krápavka (Pipette)“. 

„Každý soudný čtenář snadno pozná, že oddělení toto, 
pro praktickou a fabriční lučbu velice jest důležito, ano 
víme, že právě tenkráte lučba nade všemi přístrachy, du-
chy, hoříky (flogistony) atd. zvítězila, když Lavoisier, její 
otec, lučbě váhy do ruky dal, a i onoho takořka duši rovné-
ho flogistona vážiti naučil.“ Těmto slovy uvádí Amerling 
důležitý oddíl příručky věnovaný vážení, základu kvantita-
tivní analýzy. V něm mimo prosté vážení (kromě starších 
závaží založených na vídeňském gránu, uvádí i gramové 
závaží), ukazuje i „potažnou tíži čili specifickou“ tedy 
hustotu a její stanovení jak pomocí vah a Archimedova 
zákona, tak pomocí hustoměru (v konstrukci podle Friedri-
cha Mohse). 

Dalším oddílem analýzy na mokré cestě je samozřej-
mě práce s roztoky zbylými po odstranění nerozpustného 
zbytku. A stejně jako dnes, bylo třeba analyty dokazovat 
pomocí „srážení čili dělání sraženin“, protože „zkušený 
lučebník … pozná sice často na první pohled, co v roztoku 
jest, jeli totiž barevný … předc nepostačují všudy, ano 
největší díl má barvy více méně bílé. Nezbývá tedy lučební-
kovi nic jiného, leč vzíti útočiště ke zkoumadlům 
(Reagentien) a z těch obzvláště k těm, které v roztokách 
sraženiny nejčastější a nejrozmanitější barvené dávají; 
neboť člověk nejvíce podlé toho souditi může, co rozmanité 
jest a nejvíce v oči bije“. K tomuto účelu sloužily výše 
uvedené reagencie uložené v přihrádkách 
„skoumadelnice“. K systematickému dělení anorganic-
kých analytů sloužily (velmi trefně pojmenované) 
„smradavka i smradočpavek“ tedy sulfan a sulfid amonný. 
Protože sulfan „brzo se rozlučuje a tudy dlouho v skouma-
delnici lučebnické přechovávati se nedá“, použije se 
„smradaveční nářadí k vyvinování smradavky“, v němž se 
ze sulfidu železitého a kyseliny sírové (přilévané 
„tulipkou“) vyvíjí sulfan, který se vede do „srážovnice“. 
Stejnou aparaturu lze použít k výrobě dalších plynů, jako 
oxidu uhličitého, chloru, fluoru, vodíku, „což pak k další-
mu samopodnikání a samozkoušení našeho novlučebníka 
ostaveno jest“. 

Po tomto obšírném přehledu pracovních technik ana-
lýzy na mokré cestě následuje systematický „popis lučeb-
ních skoumadel na mokré cestě“. Amerling připomíná 
tradiční dělení látek na sloučeniny nerostné, rostlinné 
a živočišné; vzhledem k zaměření spisu na anorganickou 
analýzu (další plánované díly věnované analýze organic-
kých sloučenin ale nevyšly) se podrobně věnuje jen první 
skupině, v níž rozeznává: 
1.  prvky, kterých uvádí padesát čtyři; 
2.  „sloučeniny prvního stupně“, sloučeniny dvouprvko-

vé, kdy „prvek jedné povahy, tak zvaná kyš, s prvkem 
druhé protivé [= obrácené] povahy (s tak zvanou žíří) 
se sloučí, jako k. př. síra se železem (sirník železitý)“; 

3.  „sloučeniny druhého stupně, čili tak zvané soli“; 
4.  „sloučeniny třetího stupně, čili dvojsoli“. 
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Obr. 4. Originální Amerlingovo schéma reakce hexakyanoželeznatanu draselného se síranem měďnatým a jeho novodobá inter-
pretace 

Oddělení Zkoumadla 

1. Zkoumadla prvková 
    a) nekovová 

  
kyslík, solík (chlor), řasík nebo chaluzík (jod), uhlík, síra, vodík 

    b) kovová draslík, zinek, železo, měď, cín, rtuť, stříbro 

2. Zkoumadla prvního stupně 
    a) kyseliny 

  
skalicovka (kyselina sírová), ledkovka (kyselina dusičná), solovka (kyselina  
chlorovodíková), křemíkokazíkovka (kyselina tetraflurokřemičitá), vínovka (kyselina 
vinná), duběnkovka (gallová kyselina), šťávelovka (šťavelová kyselina), smradavka 
(sirovodík), mořeťovka (kyanovodík), uhličnatka (kyselina uhličitá), kostíkovka 
(kyselina fosforečná), barvíkovka (kyselina chromová) 

    b) „skoumadla zásaditá“ draslavek (hydroxid draselný), salajček (hydroxid sodný), čpavek (amoniak), vápenná 
voda (hydroxid vápenatý), merotičná voda (hydroxid barnatý) 

    c) „obojetenci  
        skoumadelní“ 

soličník drasličitý (chlorid draselný), soličník salajčitý (chlorid sodný), soličník  
merotičitý (chlorid barnatý), soličník vápničitý (chlorid vápenatý), soličník cínitý 
(chlorid cínatý), soličník zlatitý (tetrachlorozlatitan sodný), soličník platičitý 
(tetrachloroplatičitan sodný), chaluzičník drasličitý (jodid draselný), sirník drasličitý 
(sulfid draselný), sirník železitý (sulfid železitý), mořetnek rtutitý (kyanid rtuťnatý), 
mořetník železodrasličitý (hexakyanoželezitan draselný), mořetnek železodrasličitý 
(hexakyanoželeznatan draselný) 

3. Zkoumadla druhého stupně soli: drasličité (K+), salajčité (Na+), čpavkové (NH4
+), merotičné (Ba2+), vápničité (Ca2+), 

hořčíkové (Mg2+), železnaté (Fe2+), mědité (Cu2+), rtuťnaté (Hg2
2+), rtutité (Hg2+),  

stříbřité (Ag+), olovité (Pb2+) 

4. Zkoumadla třetího stupně dávivý vinný kámen (vínan antimonylo-draselný), kamenec (síran draselno-hlinitý) 

5. Zkoumadla rostlinná líh (ethanol), tresť (diethylether), modralka (lakmus), žlutalka (kurkuma), modřilinový 
roztok (indigo), modřilina odkysličená (redukované indigo), škrob 

6. „Skoumadla zvěrolučební“ klíh, bílkovina, červcovina (karmínové barvivo), lidská kůže 

Tabulka I 
Rozdělení zkoumadel do oddělení podle Amerlingova Lučebného zkoumání na mokré cestě (za původním názvem uveden 
dnes platný název nebo značka) 
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Definuje základní pojmy: „skoumanec slove to, co se 
skoumá, neb již skoumáno jest; skoumadlo, čím se skoumá; 
skoumatel kdo skoumá; skoumadliště, kde se skoumá; 
skoumadelnice čili skříň skoumadly naplněná“. Vysvětluje 
i princip a cíl analytické reakce, totiž „když po slití, setření 
[= smísení] atd. ku příkladu dvou prvků neb sloučenin mezi 
sebou něco smyslům patrného, vůčihledného atd. následuje 
a sice ku příkladu nějaké zakalení, nějaké náhlé neb zdlou-
havější změnění na jinou barvu, nějaké vaření, dýmání, 
šumění, utvoření pachu a srážení ke dnu neb vystupování 
na povrch.“ Činidla pak dělí v souladu s dobovou praxí do 
šesti oddělení (tab. I), u každého činidla podrobně popisuje 
jeho vlastnosti a použití v analýze, včetně některých obec-
ných i konkrétních mechanismů, například: „Skoumadlo 
vylučuje (vypuzuje) ze skoumance prvek, kterýž ve svých 
vlastních prvkových vlastnostech se jeví. Čím jej ale vylu-
čuje? Svou větší silou, kde smíme-li tak říci, podlé jistých 
slov v evangelium, ďábel silnější vyhání ďábly slabší [= Mt 
12, 27]; aneb, chceme-li učeně chemicky mluviti, pronese-
me tento veliký ač nepodivný zákon takto: Prvek pryskyřič-
nomlunný bývá vyhnán od prvku pryskyřičnomlunnějšího, 
a naopak prvek sklomlunný bývá vyhnán prvkem sklo-
mlunnějším…“, „mluno“ je Amerlingův pojem pro elek-
trický náboj. U vznikajících sraženin popisuje jejich barvy, 
chování (změny barvy v čase, rozpustnost v činidlech). 
Kromě slovního výkladu se Amerling některé popsané 
reakce pokusil znázornit i reakčním schématem (obr. 4). 

U dosud analyticky využívané „smradavky“ čili siro-
vodíku (zařazeného mezi kyseliny v druhém oddělení) 
uvádí, že „náleží mezi nejdůležitější skoumadla ... Náleží 
pak podlé původu svého mezi lučebniny živočišné, neboť 
jest obzvláštní jich zplodinou a již za tou příčinou souditi 
lze na jeji nestálost, citlivost a barevnost v sloučeninách“. 
Vznikající sulfidy rozděluje podle rozpustnosti na: 
1.  snadno rozpustné ve vodě: K2S, Na2S, Li2S, 
2.  sirníky ve vodě těžko rozpustné (v poměru 1:25–

1:300): BaS, SrS, CaS, 
3.  sirníky ve vodě nerozpustné, 

a)  rozpustné ve zředěných kyselinách: MnS, ZnS, 
Fe2S3, CoS, NiS, 

b)  nerozpustné ve zředěných kyselinách, 
ba) rozpustné v sulfidu amonném: VS2, MoS3, 

IrS2, Rh2S3 aj., 
bb) nerozpustné v sulfidu amonném: PbS, HgS, 

Ag2S, CdS. 
A uzavírá „z toho všeho vidíme, že veliké množství 

kovů smradavkou se sráží a musíme říci, že teprv nedávno 
výborné vlastnosti smradavky a smradavky čpavkové … 
poznány a v lučbě náležitěji zavedeny byly“ (srážení siro-
vodíkem bylo do analýzy zavedeno poprvé roku 1829 
Heinrichem Rosem, později hlouběji propracováno Carlem 
R. Freseniem). 

Většina Amerlingem popsaných reakcí má dodnes 
místo a uplatnění v analytické chemii, výjimkou jsou ně-
která zkoumadla posledních tří oddělení. Dávivý vinný 
kámen (vínan antimonylo-draselný) ze čtvrtého oddělení 
sloužil k důkazům gallové kyseliny a tříslovin (černá sra-
ženina) nebo sulfanu (pomerančově-červená sraženina). Ze 

zkoumadel pátého oddělení svůj význam ztratily: kurkuma 
jako acidobazický indikátor (Amerling neuvádí použití této 
látky k důkazu boritanů), indigo používané pro důkaz du-
sičnanů a kyseliny dusičné a redukované indigo k důkazu 
volného kyslíku. O zkoumadlech šestého oddělení uvádí 
Amerling, že (vzhledem ke stupni vývoje organické che-
mie v první polovině 19. století) jsou „posud řídká“, tedy 
málo používaná. Přesto uvádí čtyři látky: 
1. klíh, pro důkaz tříslovin, které s ním poskytují 

„sraženinu klkatou“; 
2.  bílkovina, která dává s kovovými solemi sraženiny, 

dále slouží za „čistivo“, kdy se přidá k tekutině 
„smíchá a zahřeje. Bílkovina při tom se srazí a všecka 
mechanická znečištění v sebe přijme a tak s nimi co 
sražený rosol vyloučí“; 

3. červcovina (karmínové barvivo), užívané k důkazům 
kamenců, vinných solí apod.; 

4. posledním zkoumadlem je, trochu překvapivě, lidská 
kůže: „Každý praktický chemik brzo se naučí vlastnos-
tem lidské kůže, jelikož bez rukou a bez kůže na nich 
nic pracovati nemůže, a při dosti malé neprozřetelnos-
ti tu se spálí, tam zase zbarví, onde zase pryskýřů si 
nadělá. ... kůže lidská pokapaná ledovkou [= kyseli-
nou dusičnou] bez bolesti a leptání pěkně sežloutne 
a v měkký nehet ztvrdne; vše to tak dlouho zůstává, 
aniž se ztrácí, lečby se pilníkem oddřelo aneb outle [= 
jemně] nožíčkem odřezalo. Prst omočen v roztok zlata, 
znachovatí [= zbarví se do purpurova], a musí též pil-
níkem chceme-li hned prst očistiti, odpilován býti…“. 
V souvislosti s působením chemických látek na lid-
skou kůži rovněž uvádí: „líčidlářský svět zvláště 
u ženských tak brzo nevyhyne a tudy vždy ještě potřebí 
bude o těchto … věcech obšírněji na svém místě promlu-
viti, aby se ještě více chyb a škod i na zdraví nestalo.“ 
Na konec pojednává autor „o užitku dokonalého znání 

se v lučbě na mokré cestě“, která nachází své uplatnění 
v řadě oborů, jako jsou „kyselinářství a skalicářství 
[= výroba síranů], ledkářství [= výroba dusičnanů], soli-
vářství, mydlářství, vaření piva, dělání vína, pálení kořal-
ky, octářství, barvířství a barvářství, cukrářství, cukročisti-
telství a cukřinkářství, lékárnictví, klihařství, koželužnictví, 
kožišnictví, belpuchařství [= výroba pergamenu], zámišnic-
tví [= výroba jelenice], barvířství a tiskařství koží, v ble-
dárnách [= výroba boraxu], čpavkárnách, solíkárnách 
[= bělení bavlny], v hospodářství [míněno zemědělství] 
a v domácnosti“. Prospěšnost znalosti chemie uzavírá spis 
těmito, dosud velmi aktuálními, slovy: „předně každý již, 
kdož člověkem na zemi sluje, tomuto umění učiti se má, 
a za druhé obzvláště každý, kdož průmyslem neb řemeslem 
buď již jakýmkoli se obíráš, nechtě zde na světě jen žíti, 
abys sjídal v lenosti neb v marnotratném hýření to, čehož 
jiní v potu tváři dobyli“. 

 
3.3. Zdroje a kontext díla, ohlasy 

 
Přenosné chemické (analytické) laboratoře se objevily 

už na konci 17. století, a velké popularity dosáhly zejména 
v 18. a první polovině 19. století14,15. Popsané Amerlingo-
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vy příručky a jím navržené přenosné laboratoře nejsou, 
a při šíři jeho zájmů a skutečnosti, že se chemií nezabýval 
vědecky, ani nemohou být originálním dílem. Amerling ve 
své příručce necituje konkrétní díla, jež mu byla podkla-
dem a zdrojem informací, jmenovitě zmiňuje pouze Jönse 
Jakoba Berzelia, Antoine Francoise Fourcroye a Louise 
Nicolase Vauquelina. Vzhledem k tomu, že v době vzniku 
příručky již byla k dispozici celá řada monografií o analy-
tické chemii16, lze při hledání možných Amerlingových 
zdrojů (vzhledem k některým textovým shodám) odhad-
nout, že použil zejména Lampadiova Handbuch zur che-
mischen Analyse der Mineralkörper (1801), Pfaffova 
Handbuch der analytischen Chemie (I. díl 1821, II. díl 
1822), Roseova Handbuch der analytischen Chemie 
(1829) a nejspíše i v té době nejobsáhlejší chemické mono-
grafie, jedenáctisvazkové knihy Berzeliovy Lehrbuch der 
Chemie, která vyšla v řadě vydání.  

Přestože Amerling v textu své příručky uvádí, že obou 
druhů laboratoří bylo vyrobeno nejméně dvacet kusů, do 
dnešního dne se podle mého zjištění nejspíše nedochovala 
žádná. Příklady jiných soudobých, do dnes dochovaných, 
souprav včetně jejich vyobrazení uvádí Edelstein17, 
Schwedt18 a Öxler14,15. Pokud se týká ekonomické stránky, 
Amerling udává, že sucholučební skříň stojí 15 zlatých, 
mokrolučební pak (podle velikosti) 30 nebo 40 zlatých, 
udává i ceny jednotlivých komponent a vyzdvihuje, že 
laboratoře „jsou mnohem levnější nežli kdekoliv jinde, neb 
takové skříně jinde za 120 zl. stříbra se prodávají“. Srov-
nání cen může poskytnout i dochovaný ceník Batkovy 
drogerie na Perštýně v Praze, která roku 1828 prodávala 
přenosnou laboratoř za 75 zlatých19.  

O soudobém ohlasu příručky a obou přenosných labo-
ratoří pro posluchače vysokých škol se zmiňuje chemik 
a pedagog Jiljí V. Jahn1 „nám, kdož jsme studovali chemii 
v letech padesátých [19. století], bylo vítanou pomůckou“. 
Jen pro zajímavost, samostatné přednášky a laboratorní 
cvičení z analytické chemie byly na Karlo-Ferdinandově 
univerzitě zahájeny v roce 1842 Josefem Redtenbache-
rem20 – tedy ve stejné době, kdy vyšly Amerlingovy pří-
ručky. Spíše kuriozním ohlasem Amerlingova díla je zob-
razení platinové lžičky a kahanu podle Arganda z jeho 
Lučebného zkoumání na suché cestě na portrétu Amerlin-
govy přítelkyně Bohuslavy Rajské, který snad měl zdobit 
posluchárny Budče21.  

Další české příručky kvalitativní analýzy se objevily 
až o čtvrtstoletí později: roku 1867 tabulky Berrovy22, roku 
1869 příručka Gallova23, roku 1873 překlad původně ně-
mecké příručky Hlasiwetzovy24 a do konce 19. století ještě 
roku 1881 příručka Karla Preise25 (mj. dlouholetého redak-
tora Chemických listů, který posléze vydal i příručky 
kvantitativní analýzy). Žádná z nich se však o příručce 
Amerlingově nezmiňuje, všechny jsou již psány v poměrně 
moderním chemickém jazyce, kterému však na rozdíl od 
jazyka Amerlingova chybí jistá poezie. 

 
 

4. Závěr 
 
Ohlédli jsme se o 170 let zpět k počátkům české ana-

lytické chemie na spis Karla Amerlinga Lučebné zkoumání 
na suché a mokré cestě, přiblížili si obsah jím navržených 
přenosných laboratoří a podívali se, jaké možnosti měl 
tehdejší analytický chemik. Přesto, že se nejedná o díla 
originální, ale kompilační, jejich historický význam je 
značný: jsou první českou příručkou analytické chemie. 

Amerlingův hlavní přínos tak spočívá ve vytvoření 
řady českých chemických pojmů a v tom, že výše popsa-
ným dílem poprvé zprostředkoval českému čtenáři svět 
analytické chemie.  

Přestože Amerlingovy chemické knihy a příručky jsou 
dnes spíše zábavnou kuriozitou, dovolím si na konec naše-
ho malého výletu citovat jeho oslavu významu chemie, 
která zůstává dodnes aktuální26: „Proč žádný větvůrce 
básnický ještě neoslavil velebnou tajemnici lučby. Či snad 
ji neprovází nic básnického a velebného, nic krásného, nic 
vznešeného, nic obrazitého, nic erotického, nic romantic-
kého? Neprožila ona všecky věky dějinství lidského, nepů-
sobila mocně na dějiny světa? Či snad není dosti zázračná 
a svatotajemná, či snad nechová si ona historické čistnař-
ství [= alchymii] a doby znamenitých válek, porážek a ví-
tězství, či nezná ona lásku a příbuzenství? Aneb nehýbala 
snad světem a nehýbe i nyní od časů praotce svého Lavois-
iera veškerými zástupy Prometheovců [= chemiků] a po-
mocí těchto celým světem? Velebná jesti to zajisté nauka 
i věda! První to pravý stupeň k poznání Boha i veškeren-
stva.“ 

 
 
Tato práce vznikla v souvislosti s řešením výzkumného 

záměru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
(Projekt MSM 0021620857). Za ochotné byť marné pátrá-
ní po Amerlingových přenosných laboratořích děkuji pra-
covníkům následujících institucí: Ing. Miroslavu Novákovi 
(Národní technické muzeum), PhDr. Lubomíru Sršňovi 
(Národní muzeum v Praze), PhDr. Janu Šimkovi, Ph.D. 
(Národní pedagogické muzeum a knihovna Jana Amose 
Komenského), Mgr. Janu Babicovi (České farmaceutické 
muzeum v Kuksu), PhDr. Tomáši Pavlíčkovi, Ph.D. 
(Památník národního písemnictví) a Mgr. Šimonu Krýslovi 
(Zdravotnické muzeum Národní lékařské knihovny). 
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Karel Nesměrák (Department of Analytical Chemis-

try, Faculty of Science, Charles University, Prague): Ka-
rel Slavoj Amerling: „The Chemical Examination in 
a Dry and Wet Process“ or a Way to the Beginning of 
Czech Analytical Chemistry 

 
The first analytical chemistry handbook on qualitative 

analysis in Czech language is described. The handbook 
(two volumes, 1843 and 1844) as well as laboratory kits 
were compiled by a physician, Karel Slavoj Amerling 
(1807–1884) on the basis of Lampadius, Pfaff, Rose, and 
Berzelius books. Amerling created original Czech chemi-
cal terms for his handbook.  

 
 
 

Česká společnost průmyslové chemie pořádá  
 

2nd International Conference on Chemical Technology 
7th – 9th of April 2014, Mikulov, Czech Republic 

 
 

Sledujte aktuální informace na 
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Úvod 

 
Legislativní normy ovlivňují významným způsobem 

fungování všech podniků. Jsou důležitým prvkem okolí 
všech typů podniků. Vyplývají z nich příležitosti i omeze-
ní, které musejí všechny subjekty brát v úvahu1–3. Legisla-
tivní normy v chemickém průmyslu ovlivňují oblasti jako 
je ochrana životního prostředí4–6, bezpečnost práce, zdra-
votní nezávadnost výrobků.  

Předložený text není vyčerpávajícím a úplným pře-
hledem legislativy, která se týká chemických látek a pří-
pravků. Je zde ale uveden přehled nejvýznamnějších záko-
nů, vyhlášek a nařízení, které upravují danou problemati-
ku. Ke každé normě je uvedena stručná charakteristika, 
jakou oblast upravuje.  

 
Národní předpisy  

 
Chemické látky a práci s nimi řeší velké množství 

legislativních předpisů. Základní právní předpis v této 
oblasti je Zn. č. 350/2011 Sb. o chemických látkách 
a chemických směsích a o změně některých zákonů 
(chemický zákon)7.  

Chemický zákon upravuje práva a povinnosti práv-
nických osob a podnikajících fyzických osob při: 
1. výrobě, klasifikaci, zkoušení nebezpečných vlastností, 

balení, označování, uvádění na trh, používání, vývozu 
a dovozu chemických látek nebo látek obsažených ve 
směsích nebo předmětech, 

2. klasifikaci, zkoušení nebezpečných vlastností, balení, 
označování a uvádění na trh chemických směsí na 
území ČR, 

3. správné laboratorní praxi, 
4. působnosti správních orgánů při zajišťování ochrany 

před škodlivými účinky látek a směsí.  

V zákoně jsou dále výše uvedené oblasti podrobněji 
vymezeny. 

K chemickému zákonu jsou v platnosti prováděcí 
vyhlášky.  

Vyhláška č. 402/2011 Sb. o hodnocení nebezpeč-
ných vlastností chemických látek a chemických směsí 
a balení a označování nebezpečných chemických směsí. 
Tato vyhláška stanoví zejména obecné postupy pro hodno-
cení nebezpečných látek, výpočtové metody hodnocení 
nebezpečných vlastností, další náležitosti obalů nebezpeč-
ných směsí a náležitosti označování nebezpečné směsi, 
výstražné symboly a označení nebezpečných vlastností, 
standardní věty (R-věty) a standardní pokyny pro bezpečné 
zacházení s látkou (S-věty)8. 

Vyhláška č. 162/2012 Sb. o tvorbě názvu nebezpeč-
né látky v označení nebezpečné směsi upravuje skupiny 
nebezpečnosti látek přítomných ve směsi a funkční che-
mické skupiny a chemické prvky, které je možné použít 
při tvorbě názvu9.  

Vyhláška č. 163/2012 Sb. o zásadách správné labo-
ratorní praxe upravuje zásady této praxe, průběh vstupní 
a periodické kontroly a auditu studie, rozsah informací, 
které mají být poskytnuty při vstupní a periodické kontrole 
a auditu studie, náležitosti zprávy o kontrolách a studie 
a vzor osvědčení10.  

Vyhláška č. 61/2013 Sb.  o rozsahu informací posky-
tovaných o chemických směsích, které mají některé nebez-
pečné vlastnosti, a o detergentech stanoví rozsah informací 
poskytovaných v elektronické podobě Ministerstvu zdra-
votnictví o chemických směsích majících nebezpečné fyzi-
kálně-chemické vlastnosti nebo nebezpečné vlastnosti 
ovlivňující zdraví, které jsou poprvé uváděny na trh Ev-
ropské unie na území České republiky. Dále je zde stano-
ven rozsah informací o nebezpečných směsích z jiného člen-
ského státu Evropské unie poprvé uváděných na český trh11.  

 
Nařízení Evropské unie  

 
Česká republika jako člen Evropské unie je vázána 

a tedy zásadním způsobem ovlivněna nařízeními Evrop-
ského parlamentu a rady.  

V nařízení č. 1907/2006/ES o registraci, hodnoce-
ní, povolování a omezování chemických látek12 jsou 
stanovena pravidla pro chemické látky a přípravky pro 
výrobu a uvádění na trh. Toto nařízení je založeno na zása-
dě, že výrobci, dovozci i uživatelé musí zajistit, že nevyrá-
bějí, neuvádějí na trh nebo nepoužívají látky, které působí 
nepříznivě na lidské zdraví a životní prostředí. 

Nařízení č. 1272/2008/ES o klasifikaci, označování 
a balení látek a směsí13 harmonizuje kritéria pro klasifika-
ci látek a směsí a pravidel pro označování a balení nebez-
pečných látek a směsí. Ukládá povinnosti zejména výrob-
cům, dovozcům i následným uživatelům klasifikovat látky 
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a směsi uváděné na trh, dodavatelům označovat a balit 
látky a směsi uváděné na trh. Výrobcům a dovozcům uklá-
dá povinnost klasifikovat i látky, které nejsou uváděné na 
trh a které podléhají registraci nebo oznámení podle pří-
slušného nařízení. 

Nařízení č. 649/2012/EU o vývozu a dovozu nebez-
pečných chemických látek14 uvádí do praxe Rotterdam-
skou úmluvu o postupu předchozího souhlasu pro určené 
nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním 
obchodu. Účelem tohoto nařízení je podporovat sdílenou 
odpovědnost a spolupráci v mezinárodní přepravě nebez-
pečných chemických látek s cílem ochrany zdraví člověka 
a životního prostředí a přispět k používání nebezpečných 
chemických látek způsobem, který je šetrný k životnímu 
prostředí.  

Nařízení č. 648/2004/ES o detergentech15 harmoni-
zuje pravidla pro uvádění detergentů a povrchově aktiv-
ních látek na trh. Tato pravidla se týkají především biolo-
gické rozložitelnosti povrchově aktivních látek 
v detergentech, omezení nebo zákazů povrchově aktivních 
látek na základě biologické rozložitelnosti, doplňkového 
označování detergentů a informací, které musí výrobci 
uchovávat pro potřeby příslušných orgánů.  

V Nařízení č. 440/200/ES16 jsou stanoveny metody 
pro stanovení fyzikálně-chemických vlastností (např. bod 
tání, varu), metody pro stanovení toxicity a jiných účinků 
na zdraví (např. akutní toxicita, senzibilizace kůže), meto-
dy stanovení ekotoxicity (např. akutní toxicita pro ryby).  

 
Článek je zpracován v rámci projektu „IGS 

F3/32/2012 Význam environmentálních aspektů pro kon-
kurenceschopnost podniku“. 
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5. Krause J.: Podnikové okolí a inovace. Praha 21. 10. 
2011. (Kislingerova E., Krause J., ed.). 5 str. Nová 
teorie ekonomiky a managementu organizací. Nová 
ekonomika, nové přístupy? 2011.  

6. http://www.mzp.cz/cz/
pravni_predpisy_chemicke_latky_2012, staženo 1. 
července 2013. 

7. Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a che-
mických směsích a o změně některých zákonů 
(chemický zákon). Sbírka zákonů. 27.10.2011. 

8. Vyhláška č. 402/2011 Sb. o hodnocení nebezpečných 
vlastností chemických látek a chemických směsí 
a balení a označování nebezpečných chemických smě-
sí. Sbírka zákonů. 2. 12. 2011. 

9. Vyhláška č. 162/2012 Sb., o tvorbě názvu nebezpečné 
látky v označení nebezpečné směsi. Sbírka zákonů. 
4. 5. 2012. 

10. Vyhláška č. 163/2012 Sb., o zásadách správné labora-
torní praxe. Sbírka zákonů. 4. 5. 2012. 

11. Vyhláška č. 61/2013 Sb.  o rozsahu informací posky-
tovaných o chemických směsích, které mají některé 
nebezpečné vlastnosti, a o detergentech. Sbírka záko-
nů. 6. 3. 2013.  

12. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, 
hodnocení, povolování a omezování chemických lá-
tek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, 
o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení 
Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) 
č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic 
Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES 
a 2000/21/ES. Úřední věstník Evropské unie. On-line: 
http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm. 

13. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, 
označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení 
směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení 
(ES) č. 1907/2006. Úřední věstník Evropské unie. On-
line: http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm. 

14. Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 
č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovo-
zu nebezpečných chemických látek. Úřední věstník 
Evropské unie. On-line: http://eur-lex.europa.eu/cs/
index.htm. 

15. Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) 
č. 648/2004 ze dne 31. 3. 2004 o detergentech. Úřední 
věstník Evropské unie. On-line: http://eur 
lex.europa.eu/cs/index.htm. 

16. Nařízení komise (ES) č. 440/2008, kterým se stanoví 
zkušební metody podle nařízení Evropského parla-
mentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodno-
cení, povolování a omezování chemických látek.  
Úřední věstník Evropské unie. On-line: http://eur-
lex.europa.eu/cs/index.htm. 
 
M. Tondlová (Department of Company Economy, 

University of Economy, Prague):  A Survey of Basic 
Czech Legislation and EU Regulations in Czech Che-
mical Industry  

 
The review presents an overview of the main legal 

standards that regulate the chemical industry in the Czech 
Republic. The list is divided into national standards and 
regulation of the European Union. 
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Ze života společnosti 

Chemické asociace Slovenska a Čech se sešly 
opět v Tatrách 

 
Jako již tradičně1,2 proběhl 65. Sjezd chemiků ve 

dnech 9. až 13. září 2013 v Tatranských Matliaroch. Vý-
znamnými body sjezdu byly přednášky dr. Evy Wille 
z nakladatelství J.Wiley-VCH, která delegátům více přiblí-
žila hodnoty konsorcia ChemPubSoc Europe (CPSE), jenž 
vydává přední evropské chemické časopisy jménem 
16 národních chemických společností a tematický večer 
věnovaný 265. narozeninám Leopolda Antona Ruprechta, 
významného chemika 18. století, rodáka ze Smolníka. 

Přes 400 účastníků jednalo tradičně v 6 sekcích. Po-
zvanými přednáškami obohatili sjezd prof. Miroslav Ur-
ban, PriFUK, Bratislava (Spolupráca experimentu a počí-
tačovej chémie: elektrónová afinita uracilu a ďalšie apliká-
cie), doc. Filip Bureš, TU Pardubice (Heterocyklické ak-
ceptorní jednotky v push-pull chromoforech), prof. Miro-
slav Prokša, PriFUK, Bratislava (Stav a vývojové trendy 
vyučovania chémie v didaktickej teórii a praxi), doc. Igor 
Bodík, FCHPT Bratislava (Anaeróbna fermentácia ku-
chynských odpadov – potenciálny zdroj energie), prof. 
David Lukáš, TU Liberec (Nové varianty elektrostatického 
zvlákňování) a prof. Martin Bajus, FCHPT STU Bratislava 
(Druhá generácia biopalív a chemikálií z termických 
a katalytických premien biomasy). Na sjezdu zaznělo více 
než 140 přednášek a bylo prezentováno přes 190 postero-
vých sdělení. 

Tuhý boj se odehrál i v soutěži mladých chemiků 
o nejlepší poster. Komise, vedená doc. Milanem Drábi-
kem, po dlouhém jednání a zvažování ocenila práce: 
Mgr. Miroslava Holičiaka, PřF UP, Olomouc (Covalent 
binding of cisplastin impairs the function of Na/K – ATPase 
by binding to its cytoplasmic part), Dominiky Zákutné, 
KACH, Univerzita Karlova, Praha (Synthesis, structural 
characterization and magnetic properties of nanosize co-
balt chromite),  Mgr. Lenky Cardové, VŠCHT Praha 
(Porfyrin – steroidní sloučeniny pro vrstvy Langmuira-
Blodgetové), Martina Holického a Veroniky Garbárové, 
ŠpMNDaG Bratislava a G sv. Mikuláša Prešov (Webová 
stránka na popularizáciu chemických pokusov), Mgr. 
Zuzany Vatehové, Chemický ústav SAV, Bratislava 
(Toxic metals and cell wall polysacharides) a Ing. Jiřího 
Petrů, VŠCHT Praha (Pyrolýza binárních směsí C4 a C6 
uhlovodíků). 

Organizátory, v čele s neúnavným doc. Dušanem 
Veličem, je třeba, jako ostatně pokaždé v historii sjezdů 
v Tatrách, pochválit za dokonalé dílo. Přestože se tentokrát 
sjezdu neúčastnil ani jediný z dvojice Jánošíků1, lze kon-
statovat, že se 65. Sjezd podařil. Více informací lze nalézt 
na stránkách SAV3. Chemici se opět sejdou v Ostravě 
7. září 2014.  

Pavel Drašar 
 

LITERATURA 
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Prof. Oldřich Pytela oceněn Hanušovou medailí 

 
Česká společnost chemická v letošním roce udělila 

prof. Ing. Oldřichu Pytelovi, DrSc. z Ústavu organické 
chemie a technologie Fakulty chemicko-technologické 
Univerzity Pardubice Hanušovu medaili za jeho vědecký 
přínos v oblasti organické a fyzikálně-organické chemie 
a za jeho příspěvek k rozvoji vysokoškolského vzdělání 
v ČR. 

Předání Hanušovy medaile prof. Oldřichu Pytelovi se 
uskutečnilo 24. června 2013 v rámci slavnostního zahájení 
4th Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovak Thermoanalytical 
Conference, která se konala na Fakultě chemicko-
technologické Univerzity Pardubice ve dnech 24. až 27. 6. 
2013. Za ČSCH medaili předal doc. RNDr. Václav Slovák, 
Ph.D. člen předsednictva za přítomnosti rektora Univerzity 
Pardubice prof. Miroslava Ludwiga, prof. Jiřího Kulhánka  
a doc. Filipa Bureše, kteří jsou dlouholetými kolegy prof. 
Pytely.  

Oldřich Pytela absolvoval Vysokou školu chemicko-
technologickou v Pardubicích v roce 1974 v oboru orga-
nická chemie. Disertační práci obhájil v roce 1979 
a v letech 1990 až 1996 byl jmenován docentem a posléze 
profesorem. Prof. Pytela se od dob své doktorské práce 
věnuje studiu mechanismů organických reakcí, vztahům 
mezi chemickou strukturou a vlastnostmi organických 
látek a matematicko-statistickému zpracování dat 
v organické chemii. Navrhl a zavedl celou řadu nových 
metod, postupů a rutinních vyhodnocení veličin 
z experimentálních dat, jako jsou metoda s latentními pro-
měnnými, vyhodnocení rychlostní konstanty, isokinetické 
teploty, konstrukce aciditní funkce, parametrizace roz-
pouštědel apod. Dále se věnoval také klasifikaci a kvanti-
tativnímu popisu nukleofility, rozpouštědlovým efektům 
a jejich vlivu na disociační rovnováhy, rychlost a mechanis-
mus reakcí. Od roku 1979 se rovněž zabývá substitučními 
efekty, kdy publikoval ucelenou sérii prací s názvem 
„Chemometrická analýza substitučních efektů“. Od roku 
2000 se prof. Pytela rovněž orientuje na design, přípravu 
a popis opticky aktivních sloučenin na bázi imidazolu 
a kyseliny vinné a jejich aplikace jako ligandů 
v asymetrických reakcích. Od roku 1976 publikoval 93 pů-
vodních vědeckých prací v impaktovaných časopisech 
s celkovým počtem citací více než 600 (bez autocitací). Jeho 
dílo je doloženo dalšími publikacemi v tuzemských časopi-
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sech, zvanými přednáškami a příspěvky na konferencích, 
vysokých školách, ústavech a vědeckých společnostech. 
Vede nebo vedl 2 bakaláře, 28 diplomantů a 10 doktorandů.  

Pedagogická činnost prof. Pytely zahrnuje přednášky 
v základních kurzech organické chemie s důrazem klade-
ným na pochopení základních vztahů struktura-reaktivita 
organických molekul. Na Fakultě chemicko-technologické 
Univerzity Pardubice zavedl předměty Chemometrie, Ste-
reochemie a Vědecká komunikace a je autorem celé řady 
skript a studijních pomůcek. Je autorem rozsáhlých pro-
gramových balíků pro matematicko-statické zpracování 
dat (OPstat) a 3D-vizualizace molekul (OPchem), které 
neustále vylepšuje a jsou volně dostupné nejenom studen-
tům a akademickým pracovníkům, ale i široké veřejnosti. 
Prof. Pytela je rovněž aktivní v rámci Středoškolské od-
borné činnosti (SOČ), a to již od šestého ročníku (1984), 
nejprve jako člen poroty, poté předseda poroty oboru 
03-Chemie a nyní jako předseda ústřední poroty SOČ. 
Výraznou měrou se zasloužil o současný prestižní stav této 
celonárodní soutěže pro studenty středních škol. Více jak 
20 let působil na poli chemické olympiády, a to jako člen 
nebo posléze i předseda oblastní komise. 

Prof. Pytela se rovněž zasloužil o rozvoj vysokého 
učení na Univerzitě Pardubice a v celé České republice. 
Zastával funkce místopředsedy ekonomické komise Rady 
vysokých škol, místopředsedy Rady vysokých škol, člena 
Akreditační komise ČR a je členem vědecké rady celé řady 
vysokých škol napříč celou ČR a místopředsedou pracovní 
skupiny pro chemické obory Akreditační komise ČR. 
V letech 1995 až 1997 působil jako proděkan Fakulty che-
micko-technologické a v letech 1997 až 2000 jako rektor 
Univerzity Pardubice.  

Prof. Pytela je osobností s jasně vyhraněnými názory 
v oblasti vědní, kulturní i společenské, je uznávaným od-
borníkem v oboru organické a fyzikálně-organické chemie, 
je zároveň přátelským kolegou a mentorem, který vycho-
val celou řadu následovníků.  

Oceněnému Oldřichu Pytelovi blahopřejeme jako 
jeho bývalí studenti, současní kolegové a přátelé. Věříme, 

že stále bude aktivní ve všech směrech tak jako dosud 
a i nadále bude naším vzorem a rádcem jak na akademic-
ké, tak i osobní životní cestě, a to i přes jeho avízovaný 
odchod na zasloužený odpočinek. 

  Filip Bureš a Petra Šulcová 
 

 
Laureátem Ceny Rudolfa 
Lukeše za rok 2013 se stává  
prof. RNDr. Martin Kotora, 
CSc. (PřF UK) 
 
Letos proběhl druhý ročník soutěže 
Cena Rudolfa Lukeše udělované 
Odbornou skupinou organické, 

bioorganické a farmaceutické chemie ČSCH za excelentní 
výsledky vysokého mezinárodního významu v oboru orga-
nické, bioorganické a medicinální chemie. Cena je určena 
k ocenění konkrétních významných výsledků dosažených 
v posledních 5 letech a publikovaných v prestižních mezi-
národních časopisech, kde nominovaný je zpravidla kore-
spondenčním autorem. Jediným kritériem je vědecká exce-
lence, originalita, kreativita a význam výsledků.  

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

Z několika velmi kvalitních nominací letos komise 
vybrala jako laureáta prof. Martina Kotoru (PřF UK). Cena 
je udělena za excelentní výsledky v oblasti organokatalý-
zy, totálních syntéz isoprenoidů, chemii Dewarových ben-
zenů, aktivace C-C vazeb a syntézy fluorovaných látek. 
Cena bude laureátovi předána na konferenci 48. Pokroky 
v organické, bioorganické a farmaceutické chemii 
("Liblice") konané v Špindlerově Mlýně 1.–3. 11. 2013. 

Prof. Martin Kotora se narodil 21. 11. 1963 v Plzni. 
Studoval chemii na PřF UK, kde získal titul RNDr. 
a pokračoval aspiranturou na ÚCHP AVČR, kde získal 
titul CSc. v roce 1991. Po postdoktorských pobytech 
v Japonsku (prof. Takahashi) a USA (prof. E. Negishi, 
nositel Nobelovy ceny 2010) působil jako Associate pro-
fessor na Hokkaido University. Od roku 2000 působí na 
Katedře organické chemie PřF UK, kde získal habilitaci 
v roce 2002 a profesuru v roce 2006. V letech 2004 až 
2011 působil jako vedoucí katedry a od roku 2003 působí 
na částečný úvazek i na ÚOCHB AVČR (nyní jako Ad-

junct professor). Je autorem 
více než 127 publikací v pres-
tižních časopisech, 8 kapitol 

Foto: zleva Miroslav Ludwig, Filip Bureš, Petra Šulcová, Oldřich 
Pytela a Jiří Kulhánek (fotodokumentace Milan Reinberk 
a Svatopluk Rafael) 
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v knihách a 3 patentů a jeho h-index dosáhl hodnoty 31.  
Cena Rudolfa Lukeše bude udělována každý rok 

a uzávěrka nominací pro příští ročník bude 31. 3. 2014. 
Výbor Odborné skupiny organické, bioorganické a farma-
ceutické chemie ČSCH vyzývá členy ČSCH i ostatní od-
bornou veřejnost k podávání nominací a doufá, že tato 
cena se etabluje jako vysoce prestižní ocenění excelence 
v oboru organické, bioorganické a medicinální chemie. 

  
Michal Hocek, předseda OS 

  
 

Baderova cena za bioanorganickou  
a bioorganickou chemii 2013 

 
V letošním, pro povodně několikrát odloženém zase-

dání komise pro udělení CAB II za bioanorganickou 
a bioorganickou chemii konaném dne 26. 6. 2013, bylo 
rozhodnuto o letošním vítězi ceny za rok 2013. Stal se jím 
Mgr. Martin Hrubý, PhD. z Ústavu makromolekulární 
chemie AV ČR, cena mu byla udělena za soubor 53 prací 
věnovaných převážně systémům pro cílenou aplikaci léčiv 
a diagnostik. 

Tomáš Trnka a Pavel Drašar 

Zpráva ze zasedání Steering Committee  
organizace EuroGlycosciences Forum (EGSF) 

 
Organizace EuroGlycoSciences Forum (EGSF) je 

součástí aktivit European Science Foundation (ESF) ve 
Štrasburku. Během let 2012 až 2013 se konala dvě zasedá-
ní řídicího výboru (Steering Committee). Zasedání  
v Madridu 23.8.–25. 8. 2012 probíhalo během mezinárod-
ního sympozia 26th International Carbohydrate Symposium 
(26th ICS). Tím kromě běžné agendy proběhly v rámci 
akce Glycosummit meeting přednášky, které shrnovaly 
aktivity národních organizací věnujících se vědě 
o cukrech, možnostech podávat projekty a byly shrnuty 
závěry končícího sympozia. 

Koordinátor programu EuroGlycoSciences Forum, 
Dr. Anthony Merry, přednesl zprávu o vyrovnaném hospo-
daření s tím, že program končí v květnu 2013 a je třeba 
uvažovat o projektu, který by pokračoval v činnosti EGSF. 
Vedoucí projektu, prof. Sabine Flitsch shrnula cíle ESFG 
a to znamená umožnit vědeckým a pedagogickým pracov-
níků výměnu informací a umožnit spolupráci ve vědním 
oboru "Glycoscience", tj. vědě o fyzikálně-chemických 
vlastnostech a biologických funkcích cukrů. Hlavní důraz 
prof. Flitsch kladla na získávání zájmu mladých vědec-
kých pracovníků a studentů. Organizace ESFG však byla 
upozorněna na její jistou uzavřenost, takže hlavním úko-
lem jsou tyto činnosti: podporovat vynikající vědecké pra-
covníky po celou dobu jejich činnosti, vytvářet možnosti 
spolupráce vědecké komunity na základě využití sociál-

ních sítí, vytvářet školicí pracoviště, spolupracovat s další-
mi vědními obory, spolupracovat s průmyslem a instituce-
mi, které přímo s "Glycoscience" nesouvisí. Cílem je vy-
tvořit v Evropě centrum, které by bylo zaměřeno na 
"Glycoscience". Termínem "Glycoscience" jsou míněny 
obory chemie, biochemie a biologie, které se zabývají 
syntézou aktivních derivátů polysacharidů i nižších cukrů 
a jejich reakcí na buněčné úrovni. V roce 2012 se podařilo 
získat od organizace EuroGlycoSciences Forum finanční 
podporu konference 8th International Conference on Poly-
saccharides-Glycoscience (8th ICPG). Tato konference je 
pořádána společně Českou společností chemickou a Ústa-
vem sacharidů a cereálií (Vysoká škola chemicko-
technologická v Praze). Finanční podpora byla zejména 
použita na odměnu přednášek a posterů mladých vědců 
a studentů. 

Dne 21. března 2013 se v Berlíně uskutečnila posled-
ní schůze řídicího výboru EGSF. Kromě zprávy 
o hospodaření její hlavní náplní byla příprava projektu 
COST. Projekt byl 13. 6. 2013  podán s cílem využít spo-
jení vědeckých institucí a průmyslových podniků při stu-
diu možností nového využití biomasy na bázi sacharidů. 
Toto nové využití se týká mnoha oblastí, medicíny, výži-
vy, nových materiálů s prospěšnými vlastnostmi a obnovi-
telných biopaliv. Pod vedením Dr. Anthonyho Merryho se 
na vypracování projektu podílelo celkem 23 tzv. COST  
zemí, včetně České republiky, a 4 země, které nejsou za-
pojeny do projektů COST. 

     Jana Čopíková  

Evropský koutek 

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   
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Crystalline Materials“, jejíž kmotrou se stala Judit Simon, 
hlavní editorka Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 

Z téměř jednoho sta účastníků pocházela polovina ze 
zahraničí, a to celkem z 11 zemí (Alžírsko, Austrálie, Ja-
ponsko, Bulharsko, Srbsko, Rumunsko, Francie, Německo, 
Polsko, Maďarsko, Slovensko). Tuzemská pracoviště za-
stupovala především Prahu, Plzeň, Ostravu a Pardubice, 
kdy byly reprezentovány ústavy Akademie věd, ale také 
veřejných vysokých škol. V rámci konference bylo před-
neseno celkem 29 přednášek a vystaveno 51 posterů. Pre-
zentace byly zaměřeny na využití metod termické analýzy 
a kalorimetrie pro nejrůznější oblasti výzkumu. Právě pes-
trost těchto přednášek dokumentuje široké možnosti využi-
tí metod termické analýzy 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, skel, keramických materiálů,  termody-
namiky a viskozity, reaktivity či pro studium biologických 
a farmaceutických látek. Je velmi potěšitelné, že mezi 
účastníky bylo velmi silné zastoupení mladých vědeckých 
pracovníků.      

Konference čtyř států byla odborným přínosem pro 
všechny účastníky, neboť umožnila nejen vzájemnou vý-
měnu poznatků a zkušeností z oblasti termické analýzy 
a kalorimetrie, ale přispěla také k prohloubení kontaktů 
a navázání nové spolupráce mezi účastníky a tím samozře-
jmě k rozvíjení zájmu o termickou analýzu. Poděkování za 
finanční podporu patří firmě NETZSCH-Gerätebau 
GmbH., kterou v ČR zastupuje ANAMET, s.r.o., dále 
TA Instruments, Setaram Instrumentation, Specion, s.r.o. 
a Linseis Thermal Analysis. 

Nedílnou součástí konference byla i řada neformál-
ních diskusí, které probíhaly jak v průběhu přednášek, tak 
i společenských akcí. Vzhledem k tomu, že organizátoři 
zajistili také odpovídající počasí, které v průběhu prvních 
dvou dnů bylo ideální pro pobyt v přednáškovém sále, tak 
naopak na středeční odpoledne, kdy byla plánována pro-

Odborná setkání 

Premiéra mezinárodní termoanalytické  
konference v Pardubicích 

 
Ve dnech 24. až 27. června 2013 se v Pardubicích 

uskutečnila 4th Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovak Ther-
moanalytical Conference, jejíž organizaci zajišťovala Od-
borná skupina termické analýzy při ČSCH.  

Idea uspořádat společné termoanalytické konference 
vznikla v letech 2006 až 2007, kdy se předsedové čtyř 
národních termoanalytických skupin (Jaroslav Šesták – 
ČR, Csaba Novak – Maďarsko, Barbara Pacewska – Pol-
sko a Peter Šimon – SR) rozhodli pořádat společné mezi-
národní termoanalytické konference. Přitom první společ-
né setkání termoanalytiků ze „čtyř států“ uspořádala  ma-
ďarská skupina v květnu 2007 (Sopron), které se uskuteč-
nilo v rámci oslav 100. výročí založení Maďarské chemic-
ké společnosti.  Druhý ročník společné konference v roce 
2009 (Zakopane) organizovala „Polish Society of Calori-
metry and Thermal Analysis“. Třetí ročník se odehrál 
v červnovém termínu 2011 ve Staré Lesné (Vysoké Tatry, 
SR) a byl organizačně zaštítěn slovenskou odbornou sku-
pinou pro termickou analýzu a kalorimetrii, v jejímž čele 
stojí prof. Peter Šimon.  

Uzavření prvního cyklu společných termoanalytic-
kých konferencí bylo završeno v Pardubicích, kdy místem 
konání byla Fakulta chemicko-technologická Univerzity 
Pardubice  a záštitu nad konferencí převzal rektor Univer-
zity Pardubice prof. Miroslav Ludwig.   

Pro účastníky byl zajištěn nejen zajímavý odborný 
program, ale také společenské akce, které odstartovaly již 
samotný začátek konference. V rámci  slavnostního zahá-
jení 4th Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovak Thermoana-
lytical Conference dne 24. června 2013 se uskutečnilo 
udělení Hanušovy medaile prof. Oldřichu Pytelovi 
z Ústavu organické chemie a technologie Fakulty chemic-
ko-technologické Univerzity Pardubice. Za ČSCH medaili 
předal doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D. člen předsednic-
tva České společnosti chemické za přítomnosti rektora 
Univerzity Pardubice prof. Miroslava Ludwiga, prof. Jiří-
ho Kulhánka  a doc. Filipa Bureše, kteří jsou dlouholetými 
kolegy prof. Pytely a samozřejmě bouřlivého potlesku 
všech účastníků konference. Dále byl vyznamenán medailí 
AV ČR prof. Nobuyoshi Koga z Hirošimské univerzity, 
který ocenění převzal z rukou prof. Jaroslava Šestáka a za 
asistence prof. Miroslava Ludwiga. Prof. Koga obdržel 
také Pamětní medaili Univerzity Pardubice, kterou mu 
předal rektor univerzity prof. Ludwig. Po slavnostním 
zahájení prof. Koga přednesl přednášku na téma 
„Phenomenology and physico-geometrical kinetics of ther-
mal decomposition of solids“. Poté následovalo otevření 
fotografické výstavy autorů Pavla a Jaroslava Šestáka 
s názvem „KYOTO 2012“. Následně se uskutečnil křest 
nové knihy editorů Jaroslava Šestáka a Petera Šimona 
s názvem „Thermal Analysis of Micro, Nano-, and Non 

Foto: Společná fotografie účastníků konference (Foto-
dokumentace Milan Reinberk a Svatopluk Rafael) 
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cházka starým městem, byly nepřetržité kapky deště přeru-
šeny a objevilo se slunce. Návštěvníci si mohli prohléd-
nout také prostory Zámku Pardubice a odměnou jim bylo 
občerstvení v Rytířských sálech zámku. Společné jednání 
bylo zahájeno předáním certifikátů Odborné skupiny ter-
mické analýzy, které skupina připravila u příležitosti oslav 
40. výročí svého vzniku v roce 2012. První certifikát obdr-
žela prof. Judit Simon, která je hlavní editorkou 
a zakladatelkou „Journal of Thermal Analysis and Calori-
metry“ a  druhý certifikát byl udělen prof. Nobuyoshi Ko-
govi, který v průběhu prvního dne konference přednesl 
zvanou přednášku.       

Věříme, že konference byla úspěšná nejen po stránce 
organizační,  ale i odborné a společenské a že všichni 
účastníci budou vzpomínat na přátelskou atmosféru, která 
je doprovázela po celou dobu jejich pobytu v Pardubicích.  
Všechny materiály související s teplozpytnou konferencí 
jsou k dispozici na  webové stránce www.thermal-
analysis.cz, samozřejmě včetně fotografické dokumentace.  

Nejbližší teplozpytnou akcí bude sekce Termické 
analýzy a kalorimetrie v rámci 66. Sjezdu asociací českých 
a slovenských chemických společností, který se uskuteční 
v Ostravě ve dnech 7. až 10. září 2014. 

 
Petra Šulcová,  

předsedkyně Odborné skupiny termické analýzy ČSCH 
 

 
Setkání v Lindau, 2013 

 
30. června 2013 jsem v pozdním odpoledni dorazil do 

Lindau, města na břehu Bodamského jezera, které 
v následujících dnech hostilo jedno z nejprestižnějších 
vědeckých setkání tohoto roku. Obsazení řečníků bylo 
výsostné, jelikož celkem 34 laureátů Nobelovy ceny bylo 
připraveno přednášet v následujících pěti dnech a to na 
téma týkající se nejenom chemie, ale také aplikované fyzi-
ky a vybraných biologických disciplín. Spektrum poslu-
chačů bylo různorodé a jejich společným jmenovatelem 
bylo to, že až na výjimky se jednalo o mladé vědce 
z různých koutů světa (www.lindau-nobel.org). 

Kongres „Lindau Nobel Laureate Meeting“ je tradiční 
akce, jejímž cílem je setkání nositelů Nobelovy ceny 
s mladými vědci vedoucí k diskusi a navázání spolupráce. 
Program 63. ročníku byl věnován přednáškám laureátů, 
kteří obdrželi ocenění v oboru chemie, a k mému potěšení 
mnohé z nich cílily na biochemii. První přednáška, která 
kongres zahajovala, nesla název „G Protein Coupled Re-
ceptors: Challenges for Drug Discovery“ a přednášejícím 
nebyl nikdo jiný než Brian Kobilka (obr. 1), který společně 
s Robertem Lefkowitzem v roce 2012 získal Nobelovu 
cenu za chemii a to za popis struktury a funkce receptorů 
spřažených s G proteinem (Angew. Chem. Int. Ed. 52, 
6380 (2013)). Na tuto fascinující přednášku navazovaly 
další a to vždy tak, že dopoledne bylo věnováno přednáše-
jícím a odpoledne diskusím mladých badatelů, navazování 
spolupráce a organizaci menších setkání zaměřených na 
vybrané výzkumné směry. 

Když jsem byl vyzván k sepsání této cestovní zprávy, 
dal jsem si závazek, že se neomezím pouze na popis 
a průběh událostí kongresu. Bylo by pro čtenáře značně 
nepohodlné, kdybych v tomto sdělení mechanicky popiso-
val sérii přednášek a diskusí. Dovolte mi tedy vyzdvihnout 
pouze jednu, a sice přednášku Avrama Hershka. Ten spo-
lečně s Aaronem Ciechanoverem a Irwinem Rosem získal 
v roce 2004 Nobelovu cenu za objev ubikvitinem řízené 
degradace proteinů (Angew. Chem. Int. Ed. 44, 5932 
(2005)). Většina laureátů zahrnuje do svých přednášek 
nejenom badatelské poznatky, ale také využívá možnosti 
propagovat své názory z civilního a kulturního života 
a taktéž laureáti poskytují rady mladým vědátorům. Avram 
Hershko příležitosti sdělit své názory využil a jeho rada 
mladým výzkumníků čítá celkem šest bodů a jelikož mě 
jejich výčet zaujal, rád bych se s vámi o něj podělil. 
Avram Hersko považuje v první řadě za klíčový výběr 
dobrého školitele či mentora, kterého si student (nebo 
chcete-li mladý výzkumník) zvolí, aby ho provázel, inspi-
roval a vedl v jeho výzkumné práci. V dalších bodech by 
se měl mladý badatel soustředit na to, aby jeho výzkumné 
zaměření nebylo součástí tzv. hlavního proudu 
(„mainstream“) a aby se chopil příležitosti („Grab your 
luck!“), když pozoruje jev, který si na základě aktuálních 
znalostí v oboru nedokáže vysvětlit. Za zásadní je také 
považován výběr vhodné experimentální metody pro pro-
vedení pokusů a dostatek motivace („lot of excitement“). 
Na závěr jednoduchá rada: „nikdy neopouštěj rozdělanou 
práci“. Jak prosté. Přeji tedy všem kolegům, kteří začínají 
svoji badatelskou kariéru, aby jejich kroky naplňovaly 
výše uvedené. 

Obr. 1. Skupina českých chemiků na společné fotografii 
s Brianem Kobilkou (Nobelova cena za chemii, 2012). Zleva 
Miloš Krbal, Jana Bulíčková, Brian Kobilka a Jan Vacek. Foto-
grafii pořídila Lucie Nováková, čtvrtá z českých účastníků kon-
gresu 63rd Lindau Nobel Laureate Meeting 
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Když jsem 6. července opouštěl Lindau, přál jsem si, 
abych se mohl podobných tvůrčích setkání zúčastnit opa-
kovaně i v budoucnu. Kongres „Lindau Nobel Laureate 
Meeting“ si bohužel již nezopakuji – účast je možná pouze 
jednou. Z České republiky se na kongresu podíleli čtyři 
chemici a účast některých z nás taktéž podpořila Česká 
společnost chemická (ČSCH). Nechť tedy i nadále naše 
ČSCH podporuje aktivity začínajících badatelů a to neje-
nom v případě kongresu v Lindau, jehož průběh jsem zde 
v několika odstavcích popsal. 

 
Jan Vacek 

Ústav lékařské chemie a biochemie 
Univerzita Palackého v Olomouci 

 
 
EUROANALYSIS XVII 

 
Tato největší celoevropská širokospektrální analytic-

ká konference, organizovaná Divizí analytické chemie 
Evropské asociace pro chemické a molekulární vědy 
(DAC EuCheMS) proběhla ve dnech 25.–29. srpna 2013 
v působivém prostředí Varšavské technické univerzity ve 
vzorné režii polských kolegů vedených profesorem Macie-
jem Jaroszem.  Její význam i záběr dokazuje 722 registro-
vaných účastníků ze 64 zemí, 654 příspěvků (7 plenárních 
přednášek, 17 „keynote“ přednášek, 52 ústních prezentací 
a 578 posterů). Jednotlivé sekce (Výuka analytické che-
mie, Chemometrie, Environmentální analýza, Pokroky 
v moderní analýze, Biolékařská a forensní analýza, Elek-
trochemické metody a zařízení, Separační techniky, Ana-
lytické metody v umění a v kulturní oblasti, Stopová prv-
ková analýza a speciace, Analýza potravin a Průmyslová 
a procesní analýza) dobře dokumentovaly současnou roli 
analytické chemie v moderní společnosti. Lze konstatovat, 
že jednotlivé země byly reprezentovány špičkovými od-
borníky. Důstojné zastoupení české analytické chemie 
dokumentuje „keynote“ přednáška, řada kvalitních ústních 
sdělení a velmi kvalitních posterů. S potěšením mohu kon-
statovat, že Dr. Jana Jaklova Dytrtová z Ústavu organické 
chemie a biochemie AV ČR získala za svůj poster 
“Detection of Copper-Binding Pesticides Using Copper 
Affinity Electrochemical Separation Electrospray Ionizati-
on Mass Spectrometry“  cenu nakladatelství Springer za 
nejlepší poster na této  konferenci, k čemuž je jí nutno 
srdečně poblahopřát. 

Příští konferenci této kvalitní série se bude konat ve 
francouzském Bordeaux ve dnech 6.–10. září 2015. 

Účast zástupce České společnosti chemické na práci 
DAC EuCheMS  na této konferenci byla umožněna jednak 
grantem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
České republiky v rámci projektu INGO Projekt LG 13059 
(2013)  (Reprezentace České analytické chemie v Evrop-
ské asociaci pro chemické a molekulární vědy) a jednak 
laskavou podporou firem Merck s.r.o. Praha a ChromSpec, 
Praha. Je milou povinností autora poděkovat výše uvede-
ným firmám za jejich pochopení a podporu aktivit České 
společnosti chemické a odborné skupiny analytické che-

mie. Všechny materiály související s touto konferencí jsou 
k dispozici na níže uvedené adrese.   
 

Jiří Barek 
zástupce České společnosti chemické  v DAC EuCheMS.  

Katedra analytické chemie PřF UK,  
Albertov 2030, 128 43 Praha 2 

tel: 221 951 224, E-mail: Barek@natur.cuni.cz  
  
 

9th International Students Conference 
"Modern Analytical Chemistry" 

 
Již devátý ročník mezinárodní studentské konference 

"Modern Analytical Chemistry" proběhl ve dnech 23. a 24. 
září 2013 v prostorách Chemického ústavu Přírodovědecké 
fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 

Konference je zacílena na studenty doktorského stu-
dia oboru analytické chemie, a jejím záměrem je umožnit 
účastníkům prezentovat výsledky jejich výzkumu provádě-
ného v rámci doktorského studia, dále pak sdílení zkuše-
ností a navazování kontaktů s jinými pracovišti. Konferen-
ce je záměrně vedena pouze v anglickém jazyce, což při-
spívá k zvýšení prezentačních schopností účastníků a kva-
lity jejich jazykových znalostí. Letošní ročník patří k do-
sud nejhojněji navštíveným, zúčastnilo se jej padesát jedna 
přednášejících z deseti univerzit, z celkem pěti zemí 
(Česká republika, Německo, Polsko, Rakousko a Sloven-
ská republika). 

Kvalita přednesených sdělení byla velmi vysoká. Jed-
notlivé příspěvky byly rovněž publikovány jako rozšířené 
abstrakty v konferenčním sborníku, který je zdarma do-
stupný na webové stránce konference: http://
www.natur.cuni.cz/isc-mac/ 

Jménem organizátorů si dovoluji co nejsrdečněji 
pozvat na další, jubilejní 10. ročník konference, který se 
uskuteční ve dnech 22. a 23. září 2014. 

 
Karel Nesměrák  

Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta UK 
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Doc. Ing. Zdeněk Sofer, Ph.D. 
pro obor anorganická chemie 
 
Doc. PharmDr. Karel Šmejkal 
pro obor farmakognozie 
 
Doc. Mgr. Richard Štefl, Ph.D. 
pro obor biomolekulární chemie  
 
Doc. RNDr. Miroslav Štěpánek, Ph.D. 
pro obor makromolekulární chemie 
 
Doc. Ing. Marek Šváb, Ph.D. 
pro obor chemie a technologie ochrany životního prostředí  
 
Doc. Ing. Pavel Ulbrich, Ph.D. 
pro obor mikrobiologie  
 
Doc. Ing. Kamil Záruba, Ph.D. 
pro obor analytická chemie 

 
 

Profesoři jmenovaní s účinností od 11.6.2013 
 
Prof. RNDr. Tomáš Adam, Ph.D. 
pro obor lékařská chemie a biochemie  
na návrh vědecké rady UP Olomouc 
 
Prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.  
pro obor chemie životního prostředí 
na návrh vědecké rady MU Brno  
  
Prof. RNDr. Petr Bouř, CSc. 
pro obor analytická chemie 
na návrh vědecké rady VŠCHT Praha 
 
Prof. RNDr. Jana Klánová , Ph.D. 
pro obor chemie životního prostředí 
na návrh vědecké rady MU Brno 
 
Prof. Dr. Ing. Martin Palou  
pro obor chemie, technologie a vlastnosti materiálů 
na návrh vědecké rady VUT Brno 
 
Prof. Ing. Petr Svoboda, Ph.D. 
pro obor technologie makromolekulárních látek 
na návrh vědecké rady UTB Zlín  
 
Prof. Ing. Petr Sysel, CSc. 
pro obor makromolekulární chemie 
na návrh vědecké rady VŠCHT Praha 
 

Docenti jmenovaní od 2.11.2012 do 1.7.2013  
 
Doc. RNDr. Vilma Buršíková, Ph.D. 
pro obor fyzika plazmatu  
 
Doc. Ing. Tomáš Černohorský, CSc. 
pro obor analytická chemie 
 
Doc. Ing. Milan Erben, Ph.D.  
pro obor anorganická chemie 
 
Doc. Ing. Jaroslav Havlík, Ph.D.  
pro obor zemědělská chemie  
 
Doc. Ing. Zdeněk Jalový, Ph.D.  
pro obor technologie organických látek  
 
Doc. RNDr. David Jirovský, Ph.D.  
pro obor analytická chemie  
 
Doc. Mgr. Martin Kabeláč, Ph.D.  
pro obor fyzikální chemie  
 
Doc. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D.  
pro obor fyzikální chemie 
 
Doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. 
pro obor anorganická chemie 
 
Doc. Ing. Petra Lipovová, Ph.D.  
pro obor biochemie  
 
Doc. RNDr.Markéta Martínková, Ph.D. 
pro obor biochemie  
 
Doc. Mgr. Pavlína Pelcová, Ph.D. 
pro obor zemědělská chemie        
 
Doc. Mgr. Jan Musílek, Ph.D. 
pro obor farmaceutická chemie 
 
Doc. RNDr. Jan Petr, Ph.D. 
pro obor analytická chemie  
 
Doc. Mgr. Marek Petřivalský, Dr. 
pro obor biochemie  
 
Doc. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D. 
pro obor chemie a analýza potravin  
 
Doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D. 
pro obor biochemie 
 

Členská oznámení a služby 
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ších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnosten-
ském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 

229/2013 Sb. Zákon o nakládání s některými věcmi využitelnými 
k obranným a bezpečnostním účelům na území 
České republiky (zákon o nakládání s bezpečnost-
ním materiálem) 

221/2013 Sb. Vyhláška, kterou se stanovují podmínky pro přede-
pisování, přípravu, výdej a používání individuálně 
připravovaných léčivých přípravků s obsahem ko-
nopí pro léčebné použití 

169/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., 
o integrovaném registru znečišťování životního 
prostředí a integrovaném systému plnění ohlašova-
cích povinností v oblasti životního prostředí 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách 
provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů 

168/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 157/2009 Sb., 
o nakládání s těžebním odpadem a o změně někte-
rých zákonů 

156/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., 
o právu autorském, právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů 

Prof. Ing. Dalimil Šnita, CSc. 
pro obor chemické inženýrství 
na návrh vědecké rady VŠCHT Praha 
 
Prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D. 
pro obor chemické inženýrství 
na návrh vědecké rady VŠCHT Praha 
 

Prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D. 
pro obor biochemie 
na návrh vědecké rady MU Brno 

Zákony, které ovlivní život chemiků 

283/2013 Sb. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýcho-
vy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkum-
ných organizací schválených pro přijímání výzkum-
ných pracovníků ze třetích zemí 

282/2013 Sb. Nařízení vlády o stanovení seznamu stanovených 
výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich 
dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmí-
nek pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit 
jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žá-
dostí o udělení povolení a povolení k vývozu 

273/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., 
o návykových látkách a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé 
další zákony 

272/2013 Sb. Zákon o prekursorech drog 
270/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 85/2008 Sb., 

o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných 
látek, které lze použít pro přípravu léčivých příprav-
ků 

255/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 228/2008 Sb., 
o registraci léčivých přípravků, ve znění pozdějších 
předpisů 

254/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., 
o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách 
zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických 
zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení 
vydávajících léčivé přípravky 

234/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., 
o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohon-
ných hmot a o změně některých souvisejících záko-
nů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozděj-

Anton Paar DMA 5000 M & Lovis 2000 ME & 
Xsample 452 – automatizované měření hustoty 
a viskozity 

 

Ústav fyzikální chemie VŠCHT v Praze využívá pro 
výzkumné účely modulární zařízení firmy Anton Paar. 
Přístrojová sestava se v současné době skládá z vibračního 
hustoměru DMA 5000 M, kuličkového viskozimetru Lovis 
2000 ME a automatizovaného dávkovače Xsample 452. 
V tomto krátkém sdělení uvádím stručný popis celého 
zařízení a naznačení jedné aplikace, kterou jsme mohli 

Bulletin představuje 

realizovat s tímto zařízením díky vysokému rozlišení mě-
řené hustoty. 

Základem celé sestavy je hustoměr DMA 5000 M, 
který vedle své měřící funkce slouží jako řídicí jednotka 
pro ostatní modulární zařízení. Hustoměr měří hustotu 
tekutin na principu detekce periody kmitů vibrující 
U-trubice naplněné měřeným vzorkem. Měření může být 
prováděno v rozsahu 0–3 g cm–3 s deklarovanou opakova-
telností až 1·10–6 g cm–3. Teplota pro měření může být 
volena v rozsahu 0–90 °C se zaručovanou stabilitou 
0,001 °C.  Z hlediska potenciální přesnosti měření hustoty 
tyto parametry řadí přístroj na špičku komerčních přístrojů 
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této kategorie. Hustoměr i další připojené jednotky se 
ovládají pomocí barevného dotykového displeje (případně 
tlačítky pod displejem či připojitelnou externí klávesnicí). 
Pomocí zabudované kamery je možno na displeji přístroje 
pozorovat obraz U-trubice a kontrolovat tak správnost 
jejího plnění. Parametry, potřebné pro měření hustoty, se 
zadávají a realizují pomocí uživatelských metod, které lze 
ukládat do paměti přístroje.  Přístroj disponuje i celou 
řadou předdefinovaných metod, které jsou připraveny pro 
použití např. v potravinářských či petrochemických aplika-
cích. Hustoměr se běžným uživatelem kalibruje pomocí 
kalibrační procedury, při které je nutno U-trubici hustomě-
ru naplnit deionizovanou vodou a suchým vzduchem. Hus-
toty těchto kalibračních médií jsou v paměti přístroje ulo-
ženy v závislosti na teplotě a (v případě vzduchu) na tlaku. 
Potřebné nastavení parametrů tudíž kalibrační procedura 
vyhodnotí automaticky.  Pro velmi přesná měření či speci-
alizované aplikace je možno kalibraci provádět i vlastními 
vzorky či hustotními standardy.  

Druhým modulem našeho zařízení je automatizovaný 
dávkovač vzorků a čistící jednotka Xsample 452. Toto 
zařízení (v naší konfiguraci) umožňuje automatické pro-
gramově řízené dávkování až 48 vzorků, které se plní do 
12 ml vzorkovnic. Pro měření vzorku v sériově propoje-
ném hustoměru a viskozimetru postačuje zhruba 10 ml 
kapaliny. Propojení přístrojů je provedeno chemicky inter-
ními teflonovými hadičkami. Standardně dodávané hadič-
ky je možno nahradit i hadičkami s menším vnitřním prů-
měrem, čímž lze snížit objem potřebného vzorku o přibliž-
ně 2 ml. Vzorek je po měření odveden do odpadu, nebo je 
vrácen zpět do původní vzorkovnice. Dávkování vzorků je 
realizováno na principu přetlaku, který se vytváří nad ka-
palným vzorkem ve vzorkovnici pomocí zabudované 
vzduchové pumpy, nebo pomocí externího zdroje stlačené-
ho vzduchu.  Mezi jednotlivými měřeními vzorků umístě-
ných v karuselu dávkovače se spouští čistící a sušící pro-
cedura, jejíž parametry lze nastavit pomocí ovládacího 
softwaru. Dávkovač je vybaven dvěma zásobníky rozpouš-
tědel, které se využívají k čištění zapojených aparátů 
a propojovacích hadiček.  S dávkovačem vzorků je velmi 
pohodlné provádět kalibraci hustoměru. Postačuje umístit 
do první pozice dávkovače deionizovanou vodu a po spuš-
tění celá kalibrační procedura proběhne zcela automaticky. 
Kalibrace se kromě vody provádí také vzduchem, takže je 
nutno na vstupu vzduchu do přístroje použít sušicí patronu 
se silikagelem. 

Třetím modulem sestavy je kuličkový viskozimetr 
Lovis 2000 ME. Tento modul principiálně umožňuje mě-
ření viskozity v rozsahu 0,3–10 000 mPa s v teplotním 
rozsahu 5–90 °C s přesností do 0,5 %. Měření je provádě-
no na principu měření času průchodu kuličky kapilárou, 
která je naplněna vzorkem a která je nakloněna 
v definovaném úhlu. Pro pokrytí celého rozsahu viskozity 
je nutno použít kapiláry s různým průměrem. Tyto kapilá-
ry však nejsou standardní součástí přístroje – je nutno je 
definovat při objednávání přístroje, nebo je dokoupit. To 
samé platí i pro kuličky do kapilár, které jsou k dispozici 
ve dvou variantách – ocelová či pozlacená kulička.  Sou-

částí softwaru, který náleží viskozimetru, je také adminis-
trace umožňující uživateli správu používaných kapilár 
s příslušnými typy kuliček a jejich kalibraci při různých 
teplotách. Kalibrace se provádí pomocí doporučených 
viskozitních standardů.  Stejně jako v případě vibračního 
hustoměru se ovládání viskozimetru provádí pomocí měři-
cích metod, které umožňují nastavení parametrů měření, 
počtu opakování, apod. 

Jak bylo již uvedeno výše, hustoměr DMA 5000 M 
umožňuje měření hustoty až na 6 desetinných míst 
v jednotkách g cm–3. Takto vysoké rozlišení v běžné labo-
ratorní či průmyslové praxi obvykle není nutné (pro tyto 
případy firma Anton Paar nabízí přístroje DMA 4500 M, 
nebo DMA 4100 M). Přístroj je určen převážně pro zá-
kladní výzkum s vyššími nároky na přesnost.  

Na Ústavu fyzikální chemie VŠCHT v Praze jsme 
tento přístroj využili například pro určení vzájemné mísi-
telnosti perfluorkarbonů s methanolem. Rozpustnost me-
thanolu např. v n-perfluorhexanu (C6F14) je poměrně nízká 
(hmotnostně přibližně 0,1 %) a přímou analytickou meto-
dou se obtížně stanovuje s dostatečnou přesností. Toto 
stanovení jsme tudíž provedli nepřímo pomocí uvedeného 
hustoměru. Nejprve jsme naměřili hustoty obou čistých 
kapalin – methanolu a n-perfluorhexanu. Obě tyto kapalné 
látky se v hustotě liší velmi výrazně (přibližně o 0,9 g cm–

3), což je v tomto případě velmi žádoucí. Následně jsme 
pak změřili hustotu n-perfluorhexanu nasyceného metha-
nolem. Vzhledem k malé rozpustnosti methanolu ale neby-
lo možné naměřit kalibrační závislost hustoty roztoků na 
jejich koncentraci. Pro vyhodnocení rozpustnosti (tj. kon-
centrace nasyceného roztoku) byl tudíž použit následující 
postup. Pro hrubší odhad rozpustnosti jsme aplikovali tzv. 
Amagatův zákon (tj. předpoklad ideální směsi), podle ně-
hož molární objem směsi závisí lineárně na molárním 
zlomku komponent. V druhém kroku byla použita korekce 
na reálné chování (ve formě dodatkového objemu), která 
byla odhadnuta stavovou rovnicí PC-SAFT. Touto kombi-
nací experimentálního a výpočetního postupu byla stano-
vena koncentrace nasyceného roztoku methanolu 
v n-perfluorhexanu s odhadovanou nejistotou, která se 
pohybuje do 10 %. Takovou nejistotu lze považovat za 
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poměrně příznivou, neboť literární údaje rozpustností málo 
rozpustných látek se často vzájemně odlišují až o stovky 
procent. Uvedená metoda byla ověřena i měřením rozpust-
nosti n-perfluorhexanu v methanolu, při kterém bylo po-
stupováno stejným způsobem. V tomto případě data získa-
ná pomocí měření hustoty bylo možno ověřit i jinými ex-
perimentálními technikami. Dobrá shoda všech získaných 
výsledků potvrzuje použitelnost uvedeného postupu. Ten 
mohl být uskutečněn díky tomu, že hustoměr DMA 
5000 M umožňuje měření dat s vysokým rozlišením.  

Hlavní použití uvedené sestavy přístrojů firmy Anton 
Paar bude v nebližší době směřováno ke studiu iontových 
kapalin a jejich směsí. Iontové kapaliny, které lze považo-
vat za poměrně novou skupinou látek s charakteristickými 
vlastnostmi, obvykle mívají vyšší viskozitu. Tato skuteč-
nost může být limitujícím faktorem v řadě potenciálních 
aplikací iontových kapalin.  Z tohoto důvodu je experi-
mentální stanovení hustoty a viskozity těchto nových ma-
teriálů velice žádané.   

      Karel Řehák 

Osobní zprávy 

Jana Čopíková jubilantkou 
  
Neúnavná organizátorka tradiční 
mezinárodní konference o polysa-
charidech, známá odbornice na tech-
nologii čokolády a dalších potravi-
nářských výrobků, z Ústavu sachari-
dů a cereálií VŠCHT v Praze, 
v letošním roce jubiluje. U dam se 

obvykle nesluší o věku hovořit, leč nepřipomenout výročí 
této skromné a pracovité členky naší Společnosti by bylo 
jistě škoda. O její pouti chemickým životem psal tento 
časopis nedávno1, a proto se není nutno opakovat. Nicmé-
ně je nutno ocenit jak její kvality odborné, tak i životní 
elán, pozitivní myšlení, zaujetí pro práci s mladší generací 
chemiků a rozsáhlou odbornou poradenskou činnost, kte-
rou poskytuje velmi často i bez prostých slov díků. Jana 
představuje ve svém oboru nejen technoložku, specializují-
cí se na potravinářské výrobky, ale i odbornici, která pilně 
využívá nejmodernějších vědeckých metod proto, aby ve 
své prakticky orientované aktivitě dosáhla těch nejkvalit-
nějších výsledků tak, jak to požaduje její nátura. 
 Za Společnost a redakci Chemických listů jí po-
přejme jak hodně dalších úspěchů, uspokojení a splněných 
snů, ale zejména pevné zdraví a neutuchající elán. 
QBFFFQS. 

Pavel Drašar 
 
LITERATURA  
 
  1. Šimánek V.: Chem. Listy 107, 582 (2013). 

 
Vzpomínka na  
Ing. Jaromíra Škarku, CSc. 
 
Uprostřed léta, 5. srpna 2013, nás 
po dlouhé a těžké nemoci ve věku 
nedožitých 85 let navždy opustila 
významná osobnost v oboru petro-
chemického průmyslu, neúnavný 
organizátor odborných akcí, přítel 
a kolega Ing. Jaromír Škarka, CSc. 

Narodil se 12. září 1928 ve východočeském  Ústí nad 
Orlicí, ale prvních osmnáct let prožil v nedalekém Kyšper-
ku, dnešním Letohradu, kde jeho tatínek působil nejprve 
jako učitel a později jako ředitel spojené obecné 
a měšťanské školy. Nedlouho po skončení války ho postih-
la tragická rána, v září 1946 náhle zemřel jeho otec. 

Po maturitě na gymnáziu v Kostelci nad Orlicí v roce 
1947 odjel do Prahy, kde začal studovat nově se rozvíjející 
obor chemického inženýrství na VŠCHT. Po úspěšném 
ukončení studia absolvoval vědeckou aspiranturu ve Vý-
zkumném ústavu pre petrochémiu ve středoslovenských 
Novákách. Téměř po celou dobu své profesní kariéry pra-
coval jako technolog v pražském Chemoprojektu. Po dosa-
žení důchodového věku pracoval krátce v Českém ekolo-
gickém manažerském centru a poté jako samostatný podni-
katel. 

Od svého nástupu do Chemoprojektu se jako zaměst-
nanec Technického odboru podílel na studijní a projektové 
přípravě i výstavbě řady chemických provozů 
v Československu i zahraničí. Do mnoha destinací vyjížděl 
jako expert prostřednictvím Technoexportu. Od 50. let se 
účastnil realizace pěti rafinérií v Homsu v Sýrii, investiční 
akce v Basře v Iráku, revize ropovodu v Iráku a dalších 
zakázek. V Československu pracoval na výstavbě rafinérie 
v Kralupech, dále spolupracoval s Chemickými závody 
Litvínov, Kaučukem Kralupy, Spolanou Neratovice, 
Synthesií v Pardubicích, Slovnaftem Bratislava a dalšími.  

Už během svého působení v Chemoprojektu začal 
organizovat řadu odborných národních i mezinárodních 
konferencí. Nechyběl u zrodu kongresů chemického 
a procesního inženýrství CHISA v roce 1962, později pů-
sobil jako dlouholetý předseda jejich organizačního výbo-
ru. V říjnu tohoto roku se bude konat jubilejní 60. ročník 
této akce. 

Ing. Škarka řadu let pořádal odborné semináře na 
Mezinárodním veletrhu chemie a plastů CHEMTEC 
v Průmyslovém paláci na Výstavišti v pražských Holešovi-
cích. Do posledních dnů působil jako hlavní organizátor 
chemicko-technologické konference APROCHEM, jejíž 
22. ročník se konal v dubnu tohoto roku v Jeseníkách. 
Akce bude pokračovat i v dalších letech.  
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Velkou výzvou pro něj bylo pověření Evropskou fe-
derací chemického inženýrství EFCE uspořádat jeden roč-
ník pravidelné mezinárodní konference Loss Prevention 
v Praze. Akce se uskutečnila v červnu 2004, zúčastnilo se 
jí 450 zájemců z 45 zemí, bylo předneseno celkem 
230 přednášek a příspěvků. 

Ing. Škarka působil v odborných seskupeních, byl 
dlouholetým hospodářem České společnosti chemického 
inženýrství a členem České společnosti chemické. Repre-
zentoval ČR jako delegát ve skupině Loss Prevention Ev-

ropské federace chemického inženýrství EFCE. Obdržel 
řadu ocenění, v  roce 1979 získal od České společnosti 
chemické Hanušovu medaili.  

Jaromír byl celý život vitální, překypoval energií, 
s elánem se pouštěl do dalších a dalších aktivit. I poté, co 
ho postihla vážná nemoc, se do posledních chvil snažil 
ovlivňovat dění kolem sebe. Poslední, nelehké období 
svého života prožil v rodinném kruhu. Věnujme mu ale-
spoň tichou vzpomínku. Bude nám chybět. 

Martin Škarka  

Výročí a jubilea 

Jubilanti v 1. čtvrtletí 2014 
 
90 let 
Doc. Ing. Vladimír Medonos, CSc., (24.3.), VŠCHT 

Praha 
 
85 let 
Prof. RNDr. Lumír Sommer, DrSc., (19.1.), VUT Brno 
Ing. Jacqueline Prausová, (3.2.), KHS Praha 
Prof. Ing. Dušan Čurda, CSc., (8.3.), VŠCHT Praha 
RNDr. Viktor Trkal, CSc., (13.3.), ÚRE AV ČR Praha 
Doc. Ing. Milan Wurst, DrSc., (19.3.), MBÚ AV ČR 

Praha 
 
80 let 
Ing. Irena Červená, CSc., (12.1.), Praha 
RNDr. Rudolf Polák, CSc., (12.2.), ÚFCH J. H. AV ČR 

Praha 
Doc. Ing. Milan Popl, DrSc., (10.3.), VŠCHT Praha 
Ing. Milan Süsser, (13.3.), Silon a.s. Planá nad Lužnicí 
Ing. Radomil Kačerovský, (14.3.), OPS Dvůr Králové 

nad Labem 
  
75 let 
Prof. RNDr. Jan Vřešťál, DrSc., (16.2.), PřF MU Brno 
Prof. RNDr. Josef Michl, CSc., (12.3.), ÚOCHB AV ČR 

Praha 
 
70 let 
Ing. Jiří Křepelka, CSc., (13.1.), Inventia s.r.o. Praha 
Doc. Ing. Ladislav Kniežo, CSc., (22.1.), VŠCHT Praha 
Ing. Josef Sedláček, CSc., Úřad pro jadernou bezpečnost 

Praha 

65 let 
RNDr. Svatopluk Krýsl, CSc., (1.1.), ZÚ Plzeň 
Ing. Václav Černý, (8.1.), Aktiva Kaznějov 
Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr.h.c., (20.2.), AV ČR 

Praha 
RNDr. Hynek Balcar, CSc., (21.3.), ÚFCH J. H. AV ČR 

Praha 
 
60 let 
Doc. Ing. František Hampl, CSc., (21.1.), VŠCHT Praha 
Prof. Ing. Dalimil Dvořák, CSc., (27.1.), VŠCHT Praha 
Bogdan Yosypchuk, Ph.D., (1.3.), ÚFCH J. H. AV ČR 

Praha 
Doc. Ing. Ladislav Svoboda, CSc., (15.3.), Univerzita 

Pardubice 
 
 
Srdečně blahopřejeme 
 
 
 
Zemřelí členové Společnosti 
 
RNDr. Josef Halbych, CSc., zemřel 19. června 2013 ve 

věku 81 let. 
Ing. Jaromír Škarka, CSc., zemřel 5. srpna 2013 ve věku 

nedožitých 85 let. 
Prof. Ing. Michal Voldřich, CSc., zemřel 23. září 2013 

ve věku 51 let.  
 
 
Čest jejich památce 
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