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1. Šormova epocha 
 

Historický pohled na oddělení steroidní chemie musí-
me zahájit vymezením pojmu: když zakladatel oddělení – 
Ing. Dr. Václav Černý, DrSc. vytvořil první steroidní tým 
na akademii, nemluvilo se o oddělení, ale o „sektoru“. 
Později se objevil pojem skupina a až nakonec oddělení. 
Po roce 1989 uvažovala vědecká rada o možnostech úspor 
a tehdy se ujal návrh Ing. Michala Lébla, DrSc. zviditelnit 
hospodárnost jednotlivých oddělení, která byla přejmeno-
vána na „vědecko-ekonomické jednotky“ (VEJ). Tehdy 
začala éra pokusů o vyjádření ceny jednotlivých vědec-
kých publikací. 

Obsazení budovy a vytvoření Ústředního ústavu che-
mického v roce 1950 mělo ve vyprávění jeho účastníků 
charakter téměř vojenský: lidé kolem prof. Ing. Vlastimila 
Herouta, DrSc. dobyli strategicky výhodné přízemí v čele 
budovy. Václav Černý a spol. pak čestně uhájili prostory 
směřující do dvora a utěšovali se tím, že jim letní žár chro-
matografické  sloupce netrhal. 

V lednu 1953 byl Ústřední ústav chemický zařazen do 
vznikající ČSAV jako Ústav organické chemie. I toto jmé-
no se po sedmi letech změnilo na současný Ústav organic-
ké chemie a biochemie. Třikrát a dost, a tak už v dalších 
letech ke změně názvu nedocházelo, ač změna obsahu byla 
někdy až revoluční. Veřejnost si na tento dlouhý název 
zvykla, kolegové z jiných ústavů mluvili o našem ústavu 
jako o „vochabu“, v čemž se možná projevovala nejen 
rivalita, ale i závist. Ředitel ústavu – prof. František Šorm 
– dokázal svému ústavu leccos vydobýt, už např. jedna 
volná sobota v měsíci byla kdysi velkým ústupkem státní 
byrokracie. 

Zřízení lékařské a později i zubní ordinace v budově 
ústavu bylo diktováno snahou o ekonomii pracovního času 
a jistě dalo dost práce. Ředitel obecně dbal na dodržování 
pracovní doby a tak náš ústav údajně získal i další přezdív-
ku – kartouza šormská.   

V době zavřených hranic neměl ÚOCHB konkurenci 
a mládí nastupující do ústavu to vědělo. Den začínal 
a končil píchačkami a bylo záhodno být aspoň jednou týd-
ně přistižen akademikem v laboratoři v deset hodin večer. 
Mládí je samozřejmě vždy tvořivé. Když tehdy akademik 
v noci nakoukl do laboratoře, zeptal se obvykle: Jste tu 
sám? Pokud dotázaný dostatečně věrohodně zalhal, že 
vedle je ještě ten a ten kolega, měli oba na ten týden tak 
říkajíc splněný plán. 

V této situaci zařídit výjezd početné skupiny 
„terpenářů“ na konferenci do Paříže bylo opravdovým 
oříškem a už už se zdálo, že se to řediteli povedlo. Abs-
trakty přednášek byly odeslány, program zasedání hotov, 
ale nakonec přišel zákaz a na konferenci směl vyjet jen 
ředitel. Ten zůstal solidární a do Paříže nejel. Mezi účast-
níky se pak vžil pozdrav: „Tak co, Paříž, paříš?“, který 
býval odbyt tradičním „pařil bych, pařil, kdyby mě ty … 
pustily.“ 

Steroidní tým míval vynikající pověst. Za první stero-
idní práci považujeme publikaci autorů F. Šorma a H. Dy-
kové „On B-norcholesterol“ (Coll. Czech. Chem. 
Commun. 13, 407 (1948)), vytvořenou ale ještě na dnešní 
VŠCHT. O mezinárodním uznání týmu svědčí i to, že když 
prof. Carl Djerassi chystal dodnes užívanou monografii 
Steroid Reactions (Holden-Day, 1963), byl náš Collection 
jedním ze sedmi časopisů, z nichž jeho studenti měli čer-
pat příklady steroidních reakcí. 

Prof. Šorm nebyl jen autorem první steroidní publika-
ce zdejšího týmu. On definoval pro celý tým základní po-
stoj k práci. Mnozí naši současníci se domnívají, že provo-
zování vědy je svobodné povolání, jehož nejvlastnějším 
cílem je demonstrovat autorovu výjimečnost. Šorm cítil, že 
i vědecká práce je službou, byť její výsledky nemusí být 
bezprostředně zřejmé. V oblasti chemie steroidů třeba cítil, 
jak bylo naše zdravotnictví závislé na embargovaných 
výchozích surovinách. Vladimír Páral o něm píše jako 
o akademikovi v knize „Mladý muž a bílá velryba“ a zmi-
ňuje osobní účast jeho i kolegyně Dykové (Edita) na zavá-
dění průmyslové izolace cholesterolu. Z levného choleste-
rolu toužil nalézt cestu k dalším steroidním prekurzorům. 
Tehdy dostupná metoda degradace postranního řetězce 
oxidací oxidem chromovým poskytovala jen 4 až 6% vý-
těžky žádaného meziproduktu dehydroepiandrosteronu. 
Úkol nakonec vyřešil ve spřízněném Výzkumném ústavu 
přírodních látek, jeden z aspirantů Václava Černého, 
Dr. V. Schwarz, PhD. Podařilo se mu vypracovat podmín-
ky mikrobiální degradace postranního řetězce cholesterolu 
i směsí dalších sterolů mutantem druhu Mycobacterium, 
ale místo slávy ho čekala krutá sprcha: státní plánovací 
komise pod tlakem vyšších sil úkol zrušila a problém byl 
i s materiálním zajištěním přesunut do jiné země sovětské-
ho bloku. 

PRVNÍ PŮLSTOLETÍ STEROIDNÍ CHEMIE 
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Otázka steroidních surovin trápila prof. Šorma 
i v další oblasti: ve světě byla rozpoznána terapeutická 
užitečnost 18-substituovaných kortikoidů, jako byl aldoste-
ron. Všechny steroidní školy se pustily do soutěže a každá 
jiným způsobem. Šorm, jako odborník ceněný za přínos 
v oblasti přírodních látek, se rozhodl využít pro jejich vý-
robu alkaloidy z indické rostliny Holarrhena antidysente-
rica, francouzská škola plánovala využití žlučových kyse-
lin, německá rozpracovala totální syntézy. 

 Šorm nebyl žádný troškař a tak jednoho dne do Prahy 
dorazila zásilka 800 kg sušené kůry indické Holarrheny, 
z níž jsme izolovali 5 kg krystalického konessinu a kilo-
gram holarrhiminu. Švýcarská škola hodlala využít zcela 
novou chemickou disciplinu – fotochemii, ale nakonec to 
byl Sir Derek Barton, který svou fotolýzou 11-nitritů 
porazil všechny. Na jedné konferenci byl oceněn bonmot, 
že Bartonova fotochemická reakce dala steroidní chemii 
dalších deset let na výsluní. 

I za Šorma jsme cítili tlak na získání praktických vý-
sledků. Ten vedl podle tehdy módní praxe  k založení 
„brigády socialistické práce“, která měla zavést do výroby 
feromon kance (5-androst-2-en-17-on). Dva pracovníci 
týmu ztratili asi rok své vědecké kariéry optimalizací pří-
pravy, předváděním této přípravy kolegům z firmy Gale-
na*, sepisováním zpráv o aktivitě brigády atd. Výroba 
feromonu pro použití ve velkochovu prasnic byla ale na 
konec ze státního plánu stejně odstraněna. Oficielním dů-
vodem bylo údajné ohrožení tak potřebného exportu zamo-
řením výrobní linky, skutečným důvodem bylo to, že to 
lidem ve výrobě překvapivě smrdělo. Ke zrušení možná 
přispěla aféra s poškozením zdraví: jeden ze zaměstnanců 
ve výrobě neporozuměl zcela mechanismu očekávaného 
účinku feromonu a tak si onen nešťastník nastříkal jeho 
roztok v 96% ethanolu přímo na penis. 

Svého času býval odkaz na tradici vítaným bonbon-
kem. Při přednáškách v cizině jsme vysvětlovali, proč stále 
ještě pracujeme se steroidy. Posluchači kvitovali 
s povděkem, že to přeci bylo v Praze, kde v roce 1888 
Friedrich Reinitzer stanovil správné složení cholesterolu 
na základě elementární analýzy řady svých precizně pře-
čištěných derivátů1. Nevěděl, chudák, nic o impakt fakto-
rech, publikoval v lokálním rakouskouherském časopise 
Monatshefte für Chemie, a tak byl jeho nález nějakou dobu 
přehlížen mnohem slavnějšími, byť neúspěšnými konku-
renty, ale nakonec se do učebnic stejně dostal2. 

Později jsme vídali ve filmech agenta 007 a v jeho 
chování jsme poznávali svého šéfa. Tak jako James Bond 
do telefonu jen zavrčel své „Bond, James Bond“, tak 
i prof. Šorm vstupoval do telefonického jednání s kolegy 
svým stručným „Šorm“. Když se nám třeba v laboratoři 
urodila sloučenina, o níž šéf předpokládal, že by mohla být 
fyziologicky užitečná, stačil telefon a spřízněný ústav už 
pospíchal, aby ověřil její aktivitu.  

Nemohli jsme ovšem tenkrát očekávat, že by hvězd-
nou kariéru našeho Jamese Bonda náhle přerušila nevídaná 
válka, v níž by pět spojenců přepadlo šestého! Poslanec 
Šorm byl jedním z mála, kteří v památném zasedání hlaso-
vali proti dočasnému umístění sovětských vojsk na našem 
území. Pojem dočasný rychle získal nový smysl a poslanec 
Šorm rychle ztratil všechny své občanské pozice. 

V tu chvíli se ukázalo, jak izolovaní jsou jeho dosa-
vadní chráněnci. Najednou všechny naše pokusy o meziú-
stavní spolupráci narážely na zvláštní organizační překáž-
ky. Ústav dosud příliš spoléhal na schopnost svého šéfa 
zorganizovat biologické testování a tak se syntéza biolo-
gicky účinných látek bez možnosti jejich testování náhle 
dostala do vzduchoprázdna. Nutně následovala etapa stu-
dií, v nichž steroidní molekula byla jen rigidním modelem 
pro chemické reakce s dobře definovanými meziatomární-
mi vzdálenostmi.  

 
 

2. Steroidy v době normalizace 
 
Ke změně muselo dojít už proto, že mnohé osobnosti 

z týmu zmizely: vedle prof. Šorma tým opustil Ludvík 
Lábler, který skončil ve Švýcarsku (CIBA) i Jiří Hora, 
který putoval přes Rakousko a po ročním působení 
v Anglii skončil v Holandsku. Nějakou dobu pokračovala 
steroidní chemie setrvačností, pak se část výzkumu sou-
středila na studium různých modifikací steroidního skeletu 
a reakcí pozměněných struktur.  

Druhá část usilovala o nalezení vhodného biologické-
ho cíle. Nabízelo se sice pokračování programu výzkumu 
steroidních antiandrogenů, ale pravidelné posílání vzorků 
firmě Smith Kline & French Laboratorium v USA už ne-
bylo v té době možné. S předběžnými výsledky nám vypo-
mohl kolega Linet z Výzkumného ústavu pro farmacii 
a biochemii, stanovením účinku našich produktů na hmot-
nost semenných váčků, prostaty a svěrače řitního mladých 
krysích samečků, delší spolupráci s podobným biologic-
kým testem jsme pak navázali s oddělením Dr. Stárky 
z Výzkumného ústavu endokrinologického. Spolupráce 
byla výhodná pro obě strany, protože my chemici jsme na 
oplátku pro endokrinology vyvinuli řadu haptenů pro se-
lektivní imunologická i standardů pro analytické stanovení 
steroidních molekul v klinické praxi. 

Studium látek potenciálně použitelných v lékařství 
bylo od počátku zatíženo velkým rizikem: pokud by se 
kterákoliv z našich látek měla dostat do komerčního použi-
tí, náklady na její zavedení do praxe by si tenkrát ústav 
nemohl dovolit. Je znám bonmot, který je jen přesným 
popisem situace ve farmacii: pokud by chtěla firma Bayer 
prosadit do výroby aspirin svého chemika a vynálezce 
Felixe Hoffmanna ve XX. století, nikdy by jí to za součas-
ných okolností neprošlo.  

 
* Dříve GUSTAV HELL & Company z roku 1883, jedna z nejstarších farmaceutických firem ve střední Evropě. 
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3. Steroidy po pádu komunismu  
 
V nových podmínkách jsme hledali steroid, který 

vykazuje biologickou aktivitu mimo farmacii. Tím se zdál 
být brassinolid a látky jemu podobné, rostlinné hormony 
zvyšující úrodu tím, že chrání kulturní rostliny před stre-
sem, který jim působí nízká či vysoká teplota, sucho nebo 
zamokření, zasolená i jinak znečištěná půda, napadení 
škůdci a podobně.  Bylo vyvinuto několik účinných ana-
log, jejichž užitečnost byla prokázána i v polních testech. 
Patent se ale nakonec nepodařilo výhodně prodat.  

Se změnou politických poměrů ale pokračoval vnitřní 
tlak proti existenci steroidních studií na ústavu. Ve veřej-
ných diskusích měli vedoucí týmů obhajovat smysluplnost 
své tématiky před ostatními pracovníky. Ti často nerozu-
měli vědeckému argumentu a tak se chytali témat vedlej-
ších. Protiargumentem se např. stala nikdy nevyřčená věta, 
že děláme vědu ze svého „muzea“ steroidních látek. To ani 
nebylo možné, protože množství jednotlivých vzorků 
v muzeu by tenkrát pro testování na určitý fyziologický cíl 
nestačila, ale byla to jednoduchá a snadno pochopitelná 
námitka. 

V této etapě dozněla éra antiandrogenů i jiných biolo-
gicky zaměřených experimentů4–8. Stejně tak končila etapa 
studia steroidů jako modelů pro obecné studium organic-
kých reakcí9–11. Smůlu měl další projekt, který sice skončil 
publikací v prestižním časopise a evropským patentem, ale 
ten pak nebyl řádně využit, když jeho hlavní autor – Geor-
ges Teutsch (Roussel Uclaf) odešel do penze12,13. 

Při hledání vhodného tématu jsme se krátce angažova-
li ve studiu role steroidů v léčbě osteoporózy, protože tam 
se rýsovala spolupráce s domácím odborníkem14,15. Projekt 
byl ale předčasně ukončen, když si onen odborník uvědo-
mil, že jiná spolupráce bude finančně výhodnější. 

Tlak proti studiu steroidů dále sílil, když počty stero-
idních prací publikovaných ve světové literatuře nadále 
klesaly. Vysvětlení bylo nasnadě: komerční potenciál ste-
roidů zahnal většinu steroidních expertů do laboratoří far-
maceutických firem, které publikovaly své výsledky jen 
v případech látek zřetelně neužitečných. Mnohokrát jsme 
totiž z různých zdrojů zaznamenali zprávy o účincích lá-
tek, jejichž příprava nebyla nikdy samostatně publikována.  

S nástupem grantového systému se změnil i přístup 
k historii. Praxe nás naučila nové módě při psaní grantů, 
např. v titulu už teď nemohlo být jedovaté slovo steroid, 
v literární rešerši jsme záměrně uváděli pouze nejčerstvější 
citace, abychom předešli oblíbenému klišé o zastaralosti 
tématiky. Oponenti museli být dle pravidel grantových 
agentur vybíráni z ostatních ústavů, takže jejich znalosti 
steroidní tématiky zcela automaticky nemohly být aktuální. 
O steroidech se tito kolegové učili před více než dvaceti 
lety a mylně se tedy domnívali, že už tehdy skončil veške-
rý pokrok ve steroidní chemii. 

 Grantový systém nás tehdy trochu trápil a není divu, 
že jsme o tom mluvili i na mezinárodních setkáních. Např. 
na otázku, zda ve Francii je věda taky podporována granty, 
přišla zajímavá odpověď: „Ano, ale ne zásadně. Francie je 
totiž na grantový systém moc malá!“  

Nakonec došlo k zásadní reorganizaci a z celého ste-
roidního oddělení zůstala jen skupina tří vědeckých pra-
covnic a dvou laborantek jako tým cíleného výzkumu. Pro 
tým se vžila přezdívka Amazonky, třebaže se některé jeho 
členky klasifikací brání. V zájmu spravedlnosti je třeba 
připustit, že dosud tyto Amazonky žádného muže nezabily. 
Tým opustil tradiční prostory v přízemí severozápadního 
křídla, a jeho osud je načrtnut v příští kapitole. 

 
 

4. Současnost steroidů – Amazonky 
 

Výsledkem celosvětového hledání steroidů pro léčeb-
né účely ve 40. a 50. letech minulého století vedlo ke snad-
né dostupnosti anabolických steroidů a tím i k jejich hojné-
mu užívání. U uživatelů bylo ale možno pozorovat zvýše-
nou agresivitu, impulsivitu a celkový posun osobnostních 
charakteristik. Také kolísání hladiny steroidních hormonů 
v ženském těle začalo být dáváno do souvislosti se změna-
mi nálad a chování. Zkoumání těchto jevů vedlo k objevu, 
že steroidy nejen v mozku působí růst tkáně, ale také rych-
le modulují přenos nervového signálu, tj. přenos informace 
neurotransmitery na synapsích. A dokonce, že si mozek 
vyrábí přesně definované molekuly steroidů sám pro svou 
vlastní potřebu. A takové sloučeniny – neurosteroidy – 
jsou nyní v centru zájmu našeho týmu.  Mají totiž velice 
užitečné vlastnosti16. Některé mohou zlepšovat paměť 
a usnadňovat učení, jiné ochrání mozek před následky 
zranění, mrtvice, nedostatku kyslíku a další mohou zmír-
ňovat pocit strachu, zlepšovat spánek, zabraňovat křečím, 
působit proti epilepsii, zmírňovat projevy stárnutí.  

Kromě těchto žádoucích vlastností mají neurosteroidy 
i některé nevýhody. Například se působením enzymů veli-
ce rychle mění na neúčinné analogy, nebo dokonce látky, 
které působí proti původnímu prekurzoru. Tento rychlý 
katabolismus má svou roli v potřebě rychlé reakce mozku, 
ale pokud bychom chtěli takové sloučeniny používat 
k léčení nemocí, nebo příznivému ovlivnění některých 
procesů, například stárnutí, nebo rychlosti učení, tato rych-
lá metabolická deaktivace by byla nevýhodná.  

Další nevýhodou pro pohodlnou aplikaci je malá roz-
pustnost steroidů ve vodě. Připravit derivát, který bude 
rozpustný ve vodě, v organismu přiměřeně stabilní, a při-
tom si zachová svoji biologickou aktivitu, to byl jeden 
z  úkolů syntetického chemika. Občas i při cílené syntéze 
jsme narazili na zajímavou reakci, kterou jsme nemohli ne-
chat nevyužitou a dovolili jsme si přepych prostudovat ji17. 

Studium neurofyziologické aktivity se neobejde bez 
spolupráce s odborníky. Podařilo se nám vytvořit širokou 
síť výzkumníků z různých oborů, se kterými na studiu 
vztahů mezi steroidy a činností nervové soustavy spolupra-
cujeme. Od čistě teoretických výpočtů až k složitě uspořá-
daným etologickým experimentům s laboratorními zvířaty.  

V jednom takovém pokusu naši kolegové zkoumali, 
jak budou reagovat myší samci na vzájemný kontakt. Myší 
samce rozdělili podle chování na agresivní, bázlivé a přá-
telské. Při umístění referenčního přátelského samečka do 
jednoho boxu s pokusným bázlivým, nebo agresivním, 
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kterému byl předem aplikován náš produkt, sociálně pro-
blematičtí živočichové se překvapivě začali chovat též 
přátelsky. Bez steroidu se ale bázliví krčili v koutě a agre-
sivní útočili. 
V současnosti sledují naši kolegové z řad fyziologů vliv 
našich cíleně připravených produktů na modelech deprese, 
mozkové mrtvice, neuropatické bolesti. Této společné 
práci se občas dostává i veřejného uznání. Např. v roce 
2011 dostal za studii našich produktů stážista VŠCHT 
Lukáš Rambousek cenu Gaudeamus** v rámci akce Česká 
hlava. V roce 2006 jsme obdrželi, cenu J. E. Purkyně za 
významnou publikaci18 v prestižním zahraničním časopise.  

Užitečným výsledkům se dnes především snažíme 
zajistit před zveřejněním patentovou ochranu. Ve spoluprá-
ci s TTO UOCHB jsme přihlásili několik vynálezů. Na 
některé již patenty byly uděleny, jiné jsou zatím v řízení. 
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Ze života společnosti 

Informace z Hlavního výboru ČSCH 
 
V pátek 31. 1. 2014 se uskutečnilo zasedání Hlavního 

výboru ČSCH. V jeho úvodu šéfredaktor časopisu Che-
mické listy Pavel Chuchvalec předal cenu Karla Preise, 
kterou každoročně uděluje redakce časopisu Chemické 
listy za nejlepší článek zaslaný do redakce časopisu za 
uplynulý rok. Ocenění za rok 2013 si odnesl autorský ko-
lektiv ve složení Renata Norková, Jana Jaklová Dytrtová 
a Václav Kašička za práci s názvem „Ionizační techniky 
a rozhraní pro spojení kapilárních a elektromigračních 
metod s hmotnostně spektrometrickou detekcí“ (všichni 
z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. 
v Praze). Ocenění za kolektiv autorů převzala Renata Nor-
ková z rukou Pavla Chuchvalce a za asistence předsedy 
ČSCH Jana Johna.  

Na jednání Hlavního výboru ČSCH předseda společ-
nosti prof. Jan John představil cíle nového Hlavního výbo-
ru a jeho předsednictva na období 2013 až 2017. Prioritou 
je motivace mladých vědeckých pracovníků a také studen-
tů ke vstupu do ČSCH a jejich aktivní zapojení do práce ve 
společnosti. Trvalým úkolem ČSCH a jejího výboru je 
medializace chemie a prohlubování spolupráce chemické-
ho a farmaceutického průmyslu se společností. Kromě 
nabídky expertů z řad ČSCH pro oblast vlivu chemie na 
životní prostředí a udržitelný rozvoj pro média a státní 
orgány se bude jednat o pokračování podpory vzděláva-
cích akcí jako např. organizování chemické olympiády či 
chemických jarmarků. 

Aktuální informace o akcích, které pořádá společnost 
nebo se spolupodílí na organizování, jsou zveřejňovány na 
webovské stránce společnosti (www.csch.cz). Jako další 
zdroj informující o dění v České společnosti chemické, 
v jednotlivých odborných skupinách a lokálních poboč-
kách, má ČSCH od začátku roku 2014 nově založenou 
stránku na facebooku. Zde jsou aktuálně vkládány událos-
ti, které se ve společnosti dějí. 

Na zasedání Hlavního výboru byla schválena zpráva 
o hospodaření společnosti za rok 2013 a schválen návrh 
rozpočtu pro rok 2014, který je stejně jako v minulých 
letech vyrovnaný. Dále byla představena výroční zpráva 
společnosti za uplynulý rok, která je v plném znění zveřej-
něna na webu společnosti. Česká společnost chemická 
jako zakládající člen Asociace českých chemických spo-
lečností a Asociace evropských chemických společností 
EuCheMS (FECS), měla i v roce 2013 zastoupení 
v Executive Committe a v odborných sekcích této organi-
zace. Společnost pro EuCheMS vede agendu profesionální 
registrace, ECRB – European Chemistry Registration Bo-
ard. ČSCH je stále členem konsorcia evropských chemic-
kých společností vydávajících časopisy ChemPubSoc Eu-
rope. V roce 2013 byla ČSCH i nadále „National Adhering 
Organization“ ve struktuře International Union of Pure and 
Applied Chemistry. ČSCH svým členům uděluje status 

přidružených členů a distribuuje časopis Pure and Applied 
Chemistry. 

ČSCH je také zakládajícím členem European Chemis-
try Thematic Network Association. Její členové se zúčast-
ňovali v roce 2013 práce v řadě pracovních skupin a v její 
akreditační komisi pro chemické vysoké školy (Label 
Committee). 

 Společnost budou čekat také změny, a to 
v souvislosti s novým Občanským zákoníkem, neboť zde 
vyvstává nutnost aktualizovat Stanovy ČSCH tak, aby 
byly v souladu se zákonem. Do dvou let bude muset spo-
lečnost změnit název a do tří let pak také Stanovy.  

Přítomným členům HV ČSCH byl v závěru zasedání 
představen program 66. sjezdu asociací českých 
a slovenských chemických společností, který se uskuteční 
ve dnech 7. až 9. září 2014 v Ostravě. Letošní ročník má 
7 odborných sekcí (Anorganická a materiálová chemie; 
Analytická a fyzikální chemie + cena Shimadzu; Organic-
ká chemie a polymery; Životní prostředí, potravinářství 
a toxikologie; Výuka a historie chemie; Termická analýza; 
Průmyslová chemie a inženýrství). Aktuální informace 
naleznete na www.csch-ostrava.cz. Všichni zájemci o che-
mii jsou srdečně zváni a vítáni. 

Petra Šulcová 
 
 

Heyrovského-Ilkovičova-Nernstova přednáška 
2013 

 
Na základě dohody mezi Českou, Slovenskou a Ně-

meckou chemickou společností z roku 2002 se každý rok 
koná seriál přednášek pojmenovaných po vynikajících 
představitelích elektrochemie ve všech třech participují-
cích zemích. Cílem této akce je prohloubení a zintenzivně-

Předsednictvo ČSCH (zleva: Filip Bureš, Petra Šulcová, Václav 
Slovák, Jan John, Pavel Drašar, Oldřich Lapčík, Jitka Ulrichová 
a Pavel Chuchvalec) 
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ní spolupráce mezi českými, slovenskými a německými 
elektrochemiky, zlepšení a zintenzivnění vzájemných kon-
taktů v této důležité oblasti chemického výzkumu. Na zá-
kladě vzájemné dohody jsou střídavě vybíráni přednášející 
z jednotlivých zemí a po organizační stránce tuto akci za-
jišťuje Odborná skupina analytické chemie České společ-
nosti chemické. 

V roce 2013 byl na základě jednomyslného rozhodnu-
tí všech tří chemických společností právem přednést Hey-
rovkého-Ilkovičovou-Nernstovu přednášku poctěn doc. 
RNDr. Miroslav Fojta, CSc. z Biofyzikálního ústavu 
AV ČR, v.v.i. v Brně. Společným tématem všech tří před-
nášek, odrážejícím tradici vědeckého výzkumu v  laborato-
ři založené profesorem Emilem Palečkem a v současné 
době vedené docentem Fojtou, byla elektrochemie biopo-
lymerů, zejména nukleových kyselin. První ze série před-
nášek s názvem „Electrochemistry of nucleic acids: label-
free probing of DNA structure and structural transitions“ 
byla prezentována v úterý 12. listopadu 2013 na univerzitě 
v Regensburgu, kde byl hostitelem profesor Frank Michael 
Matysik. Přednáška byla zaměřena především na vztah 
mezi strukturou DNA a jejím chováním na elektrodách 
a na možnosti analytického využití citlivosti elektroche-
mických signálů DNA ke změnám struktury DNA, včetně 
jejího poškození. Druhá přednáška, „Electrochemistry of 
natural and chemically modified nucleic acid: applications 
in detecting DNA damage and analyzing nucleotide seque-
nces“ byla prezentována ve středu 13. listopadu 2013 na 
Technische Hochschule ve Wildau u Berlína, kde se hosti-
telství ujal profesor Fred Lisdat. V této přednášce byly 
shrnuty zejména možnosti chemické modifikace a značení 
nukleových kyselin elektrochemicky aktivními skupinami 
a využití těchto technik pro účely analýzy nukleotidových 
sekvencí, detekce mutací a citlivého stanovení některých 
typů poškození DNA. Třetí přednáška „Utilization of cata-
lytic hydrogen evolution in sensitive electrochemical ana-
lysis of biopolymers“ proběhla ve čtvrtek 14. listopadu 
2013 na univerzitě v Bochumi pod patronací profesora 
Wolfganga Schuhmanna (který nemohl z důvo-
du neočekávané pracovní zaneprázdněnosti být osobně 
přítomen a role hostitele se laskavě ujal profesor Günter 
von Kiedrowski). V přednášce bylo shrnuto katalytické 
chování proteinů a peptidů na rtuťových a amalgamových 
elektrodách se zaměřením na současné výsledky výzkum-
né skupiny profesora Palečka na BFÚ a možnosti využití 
katalytického vylučování vodíku v analýze nukleových 
kyselin, proteinů a polysacharidů chemicky modifikova-
ných komplexy přechodných kovů.  

Zde je jistě na místě poděkovat doc. Fojtovi za pří-
kladnou reprezentaci české elektrochemie a brněnské ško-
ly elektrochemie nukleových kyselin a dalších biopolyme-
rů v náročném německém akademickém prostředí. Podě-
kování patří i všem výše zmíněným německým kolegům, 
kteří významně přispěli k úspěšné realizaci letošního seriá-
lu přednášek.  

S potěšení zároveň oznamuji, že pro rok 2014 opět na 
základě všeobecného souhlasu všech pořádajících společ-
ností padla volba na prof. Dr. Wolfganga Schuhmanna 

z Univerzity v Bochumi, který je renomovaným odborní-
kem v oblasti elektroanalytické chemie, mikroelektroche-
mie, kombinatoriálni elektrochemie a elektrochemických 
biosenzorů (viz  http://www.ruhr-uni-bochum.de/elan/
Wolfgang%20Startseite.html). Seriál přednášek se jako 
obvykle bude konat v prosinci 2014 v Praze, v Brně 
a v Bratislavě a bude stejně jako v minulých letech organi-
začně zabezpečen Odbornou skupinou analytické chemie 
České společnosti chemické. 

 Jiří Barek 
 

 
Teplozpytný rok 2014 

 
Odborná skupina termické analýzy (OSTA) při ČSCH 

začala rok 2014 organizováním odborné přednášky na 
téma „Využití termické analýzy při studiu půdy“, která 
byla připravena ve spolupráci s Ústavem anorganické che-
mie Fakulty chemické technologie VŠCHT v Praze. Před-
náška se uskutečnila dne 12. února 2014 na VŠCHT 
v Praze a zvaným přednášejícím byl doc. Ing. Jiří Kučerík, 
Ph.D.  

Doc. Ing. Jiří Kučerík, Ph.D. je absolventem Vysoké-
ho učení technického v Brně (1998), kde obhájil také di-
sertační práci v oboru fyzikální chemie (2003) a ve stej-
ném oboru následně habilitační práci (2009). Na Vysokém 
učení technickém v Brně působil do roku 2010. V roce 
2011 se habilitoval na Univerzitě Koblenz-Landau v Ně-
mecku, kde se zabývá především koloidní a fyzikální che-
mií půd a polysacharidů. Jiří Kučerík je autorem více než 
50 publikací a 2 knižních kapitol. 

Autor přednášky představil přítomným půdu jako 
jeden z klíčových substrátů nerozlučně spjatých s životem 
na Zemi. Tvorba půdy a její regenerace jsou dlouhodobé 
procesy, intenzivní zemědělství a jiné antropogenní čin-
nosti kvalitu půdy často rychle snižují. Proto je důležité 
porozumět vlastnostem půdy a půdotvorným mechanis-
mům. To je poměrně složitý úkol, především díky vysoké 
chemické heterogenitě půd a velkému množství faktorů 
ovlivňujících půdní procesy.  

Termická analýza je jednou z mála analytických tech-
nik, která umožňuje studovat půdu jako celek, bez nutnosti 
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separace půdních frakcí nebo jiných speciálních 
předúprav. V první části přednášky byl prezentován poten-
ciál termogravimetrie při predikci půdní respirace a při 
studiu vzájemných interakcí jednotlivých půdních kompo-
nent. Dále byly diskutovány možnosti této metody při defi-
nování stupně poškození půdy a půdní kvality. Druhá část 
přednášky byla věnována diferenční kompenzační kalori-
metrii (DSC, z angl. differencial scanning calorimetry). Tu 
lze využít k analýze fyzikální struktury půdní organické 
hmoty a charakteru vody vázané v půdě.      

Jiří Kučerík seznámil přítomné s aplikací termogravi-
metrie, která je vhodná pro rychlé stanovení základních 
půdních parametrů. Metoda je založena na korelaci mezi 
hmotnostními úbytky získanými z termogravimetrie a ob-
sahem organického uhlíku a dusíku, uhličitanů a jílů. Tento 
originální přístup inicioval další výzkum zaměřený na 
korelaci hmotnostních úbytků s aktivitou půdních mikroor-
ganismů. Ukazuje se, že hmotnostní změny, stanovené při 
odpařování určitých frakcí vázané vody a také degradaci 
půdní organické hmoty, korelují s množstvím oxidu uhliči-
tého produkovaného půdními mikroorganismy. Tato pozo-
rování byla ověřena pro různé typy půd, pocházejících z 
různých lokalit po celém světě. To naznačuje podobnost 
mechanismů půdotvorných procesů, při kterých půdy vzni-
kají a také potenciál jejich detekce termickou analýzou. 
Nedávno definovaným sjednocujícím principem tvorby 
půdy se tedy zdá být vodou podporovaná akumulace orga-
nických sloučenin jílovými minerály. Není bez zajímavos-
ti, že tento koncept je v souladu s některými teoriemi 
o vzniku života na Zemi.     

S termickou analýzou se mohou zájemci setkat také 
v rámci 66. Sjezdu asociací českých a slovenských che-
mických společností, který se uskuteční ve dnech 7. až 10. 
září 2014 v Ostravě, neboť jednou ze sedmi sekcí bude 
opět „Termická analýza“. Po 62. sjezdu v Pardubicích 
a 64. ročníku v Olomouci se jedná již o třetí sjezd asociací 
českých a slovenských chemických společností, kde se 
objevuje odborná sekce se zaměřením na termickou analý-
zu. Všichni zájemci o teplozpyt jsou srdečně zváni!  

Na webových stránkách OSTA (www.thermal-
analysis.cz) lze najít další informace o akcích z oblasti 
termické analýzy nejen v České republice, ale také ve svě-
tě.   

 
Petra Šulcová,  

předsedkyně Odborné skupiny termické analýzy ČSCH 
 
 
Profesor Barek byl zvolen čestným členem Srb-
ské chemické společnosti 
 

Dne  27.2.2014 bylo na slavnostním zasedání Divize 
analytické chemie Srbské chemické společnosti v aule 

Bělehradské univerzity předáno prof. RNDr. J. Barkovi 
CSc. čestné členství Srbské chemické společnosti. Prof. 
Barek, který je v současné době předsedou výboru odborné 
skupiny analytické chemie České společnosti chemické a 
členem řídícího výboru Divize analytické chemie Evrop-
ské asociace pro chemické a molekulární vědy (EuCheMS) 
získal toto vysoké ocenění za zásluhy o rozvoj spolupráce 
mezi českými a srbskými analytickými chemiky a mezi 
analytickými pracovišti obou zemí.  

Jak zdůraznil prof.  Živoslav Tešič, předseda Srbské 
chemické společnosti, při předávání ocenění, dlouholetá 
spolupráce mezi divizemi analytické chemie obou společ-
ností přinesla a nepochybně i do budoucna přinese řadu 
pozitiv v oblasti společné účasti na významných meziná-
rodních konferencích, výměny studentů i pedagogů pracu-
jících v oblasti analytické chemie i koordinovaného půso-
bení ve významných mezinárodních organizacích. Prof. 
Barek ve své odpovědi zdůraznil, že chápe toto ocenění 
jako výraz uznání práce celé odborné skupiny analytické 
chemie České společnosti chemické v oblasti této užitečné 
i příjemné mezinárodní spolupráce. Na závěr tohoto shro-
máždění přednesl prof. Barek pozvanou přednášku 
„Beauty and Usefulness of Non-traditional Electrode Ma-
terials in Electroanalytical Chemistry“, která vyvolala širo-
kou diskusi a nepochybně přispěje k dalšímu rozvoji spo-
lupráce srbských a českých elektroanalytických chemiků 
v oblasti elektroanalytické chemie. 

 
Bohumil Kratochvíl 
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Profesoři jmenovaní prezidentem republiky 
s účinností od 1. března 2014 
 
Prof. MUDr. Věra Adámková, CSc. 
pro obor hygiena a epidemiologie 
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze 
 
Prof. RNDr. Hana Čížková, CSc. 
pro obor ekologie 
na návrh Vědecké rady JU v Českých Budějovicích 
 
Prof. RNDr. Jiří Dědina, DSc. 
pro obor analytická chemie 
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze 
 
Prof. Ing. Michal Hocek, CSc., DSc. 
pro obor organická chemie 
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze 
 
Prof. Ing. František Kovanda, CSc. 
pro obor chemie a technologie anorganických materiálů 
na návrh Vědecké rady VŠCHT Praha 
 
Prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D. 
pro obor agrochemie a výživa rostlin 
na návrh Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brně 
 
Prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. 
pro obor molekulární a buněčná biologie a genetika 
na návrh Vědecké rady JU v Českých Budějovicích 
 
Prof. RNDr. Petr Nachtigall, PhD. 
pro obor fyzikální chemie 
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze 
 
Prof. Ing. Miroslav Oborník, Ph.D. 
pro obor molekulární a buněčná biologie a genetika 
na návrh Vědecké rady JU v Českých Budějovicích 
 
Prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D. 
pro obor analytická chemie 
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity Brno 
 

Docenti jmenovaní od 1.7.2013 do 25.2.2014  
 

Doc. Mgr. Pavel Banáš, Ph.D. 
pro obor fyzikální chemie 
 
Doc. Dr. Ing. Michal Ďurovič 
pro obor technologie makromolekulárních látek 
 
Doc. RNDr. Petr Fryčák, Ph.D. 
pro obor analytická chemie 
 
Doc. Ing. Aleš Imramovský, Ph.D. 
pro obor technologie organických látek 
 
Doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D. 
pro obor biochemie 
 
Doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D. 
pro obor biochemie 
 
Doc. Mgr. Aleš Mráček, Ph.D. 
pro obor technologie makromolekulárních látek 
 
Doc. Mgr. Małgorzata Nodzyńska 
pro obor didaktika chemie 
 
Doc. Dr. Ing. Martin Paidar 
pro obor anorganická technologie 
 
Doc. Ing. Miloslav Pouzar, Ph.D. 
pro obor analytická chemie 
 
Doc. RNDr. Jan Řezáč, Ph.D. 
pro obor fyzikální chemie 
 
Doc. Ing. Ondřej Uhlík, Ph.D. 
pro obor mikrobiologie 
 
Doc. Ing. Jan Vacek, Ph.D. 
pro obor lékařská chemie a biochemie 
 
 

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

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

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

Členská oznámení a služby 
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Prof. Mgr. Jana Roithová, Ph.D. 
pro obor organická chemie 
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze 
 
Prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D. 
pro obor lékařská chemie a biochemie 
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze 
 
Prof. Ing. Peter Šebo, CSc. 
pro obor mikrobiologie 
na návrh Vědecké rady VŠCHT Praha 
 

Prof. MUDr. Rostislav Večeřa, Ph.D. 
pro obor lékařská farmakologie 
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci 
 
Prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc. 
pro obor molekulární biologie a genetika 
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity Brno 
 
Prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D. 
pro obor chemie, technologie a vlastnosti materiálů 
na návrh Vědecké rady VUT Brno 

Střípky a klípky o světových chemicích 

Čestmír Šikola: Několik výročí jednoho  
z chemiků 17. listopadu 1939 

 
Před sedmdesáti léty, vpodvečer 12. dubna 1944, 

odstartoval z jihoitalského Brindisi kanadský Halifax 
s dvěma skupinami československých parašutistů pověře-
ných londýnským vojenským ústředím zpravodajskými 
úkoly na území Moravy. Jako prvá seskočila kolem půlno-
ci na jižní Moravě skupina CARBON; druhá, CLAY, asi 
za půl hodiny po ní v prostoru kolem Kroměříže. Jeden 
z jejich tří členů pocházel z Podkrkonoší a byl až do uza-
vření českých vysokých škol studentem Vysoké školy 
chemickotechnologického inženýrství na pražském ČVUT: 
tehdy pětadvacetiletý huntířovský rodák Čestmír Šikola.  

Tomuto osudovému momentu v Čestmírově životě 
předcházela ovšem řada velmi dramatických epizod, začí-
najících jinou nocí, ze 16. na 17. listopad 1939.  V jejím 
průběhu obsadila pražská ústředna Schutzpolizei a oddíly 
SS Masarykovy koleje v Dejvicích, kde tehdy řada studen-
tů chemie bydlela. Ke třetí ráno vzbudila velmi nevybíra-
vým způsobem spící studenty a transportovala je do jízdár-
ny ruzyňských kasáren. Čestmír Šikola byl mezi nimi. 
Schutzpolizei oddělila mladší, „čerstvě“ zapsané studenty 
od starších; těm přidělila registrační štítky a později dva-
náct set z nich internovala několik let v koncentračním 
táboře Sachsenhausen-Oranienburg, severně od Berlína. 
K polednímu zaslechli studenti střelbu – těžko říct, věděli-
li, že jde o popravu devíti celkem bezcílně vybraných stu-
dentských předáků (prvý z popravených byl rodák z Čest-
mírova kraje, z Hořic, doc. PhDr. Josef Matoušek). Čest-
mír Šikola měl štěstí, a tato věta se bude v dalším několi-
krát opakovat: třebaže byl zapsán už do pátého semestru, 
podařilo se mu zahrabat svůj přidělený registrační štítek do 
pilin jízdárny, přeběhnout k mladší skupině, s níž byl 
k večeru – opět velmi nevybíravě – propuštěn a zahnán 
přes rozmoklá ruzyňská pole zpět do města. (Čestmír si 
mně po létech s jeho typickým „understatementem“ stěžo-
val, že si při tom velice umazal nový zimník. Pochybuji, že 
by mu v situacích, které následovaly, neposkvrněný zim-
ník příliš posloužil.).  

Po této zkušenosti – málokdo si dnes představí, jaký 
šok tato hrubá urážka osobnosti pro mladé, ve svobodné 
republice vyrostlé studenty znamenala – došlo k prvému 
Čestmírovu osudovému rozhodnutí: odejít k tvořícím se 
československým armádním jednotkám do Francie. Roz-
hodnutí, spojené s nejistotou a se značným nebezpečím. 
Čestmír rozhodně netoužil po dobrodružství; bez nacistic-
kého zásahu by byl brzy dokončil zajímavé studium, prvou 
státnici z chemie měl již za sebou (byl tudíž Ing. C.) 
a svou budoucnost si určitě představoval jinak. Jistěže jeho 
rozhodnutí odejít podpořilo i nebezpečí, že Schutzpolizei 
nalezne v jízdárně zahrabaný štítek a snadno se dostane na 
jeho stopu; vůle postavit se proti okupační moci, která už 
tehdy slibovala jen to nejhorší, byla ale nepochybně mo-
mentem silnějším. 

Následoval složitý útěk přes mnoho hranic a stanic, 
podrobněji popsaný ve dvou jeho knihách a četných novi-
nářských článcích po roce 1989: Slovensko, Maďarsko 
(dvojí přechod, při prvém byl maďarskou pohraniční poli-
cií zachycen a poslán zpět na Slovensko), Chorvatsko, 
Srbsko, Řecko, Turecko, Sýrie, Libanon, Egypt, Alžír 
a konečně dosud neokupovaná Francie. Po odvodu česko-
slovenskou odvodní komisí v Marseille výcvik v rybář-
ském městečku Agde v jihofrancouzském departementu 
Hérault s markantním majákem na pobřežním návrší („Jo, 
ten jsem mockrát dobyl“ – řekl mi po létech Čestmír, když 
jsem mu ukázal fotografii majáku) a odtud v polovině 
května 1940 urychlený přesun na prvou bojovou pozici na 
sever Francie k řece Marne. Tam se jeho jednotka setkala 
s tragicky demoralizovanou francouzskou armádou, jejíž 
ústup špatně vyzbrojené československé jednotky až hlu-
boko do střední Francie kryly. I pro ně nastal pak už jen 
ústup, spojený však ještě s těžkými boji na Loiře v druhé 
polovině června, kapitulace Francie 22. června a nejistý 
šestisetkilometrový pochod pěšky, na kolech a jak se dalo, 
zpět na jih do dosud neokupovaného území. Koncem červ-
na pak nalodění na egyptskou nákladní loď v přístavu Sète 
(nedaleko jejich nedávného výcvikového centra v Agde) 
a klikatá cesta přes Středozemní moře a Atlantický oceán 
do anglického Liverpoolu, kam dorazili před polovinou 
července. Čestmír měl opět štěstí: touto lodí odjel poslední 
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transport československých vojáků do Anglie! A k tomu 
opět nezodpovězená otázka: zůstal po těchto deprimujících 
zkušenostech Čestmír a jeho spolubojovníci pokud šlo 
o budoucnost jeho země optimistický? I když se v těch 
dnech už formoval londýnský odboj a zahraniční vláda – 
válečná situace Anglie, tehdy ještě jediného vojenského 
odpůrce Německa, příliš optimismu nevzbuzovala. Co 
vedlo Čestmíra a většinu ostatních k tomu, že se dalšího 
boje nevzdávali, i když několik set jejich bývalých druhů 
pod vlivem agitace Komunistické internacionály další 
službu odmítlo? Asi jen pevný charakter a vůle žít i nadále 
jako svobodný člověk. 

Další etapa Čestmírovy válečné cesty: spojařský vý-
cvik důstojnického aspiranta v těžce bombardované, ale 
jako vždy poklidné a k Československým vojákům neoby-
čejně přátelské Anglii. K ní si zachoval pevné a trvalé 
sympatie. V ní došlo, počátkem roku 1942, k asi nejosudo-
vějšímu rozhodnutí Čestmírova života: následovat výzvu 
armádního velení k plnění zpravodajských úkolu po vysa-
zení v protektorátě. „Pořádně ve mně hrklo, ale věděl 
jsem, že nemohu říci ne, chci-li si vážit sám sebe“, napsal 
v jedné ze svých knih. I když Čestmír měl ve svých vyprá-
věních vždy tendenci k již zmíněnému „understatementu“, 
skromnému líčení svých nezáviděnihodných dobrodružství 
s důrazem spíše na jejich komickou stránku, zde ani v nej-
menším o komiku nešlo. Nebezpečí výsadku bylo nesmírné 
a v Anglii dostatečně známé: pravděpodobnost přežití výsad-
kářů byla 25 procent (průměr od výsadku BENJAMIN 
v dubnu 1941 do výsadku CHALK v dubnu 1944). Nadto: 
válka ještě zdaleka nebyla rozhodnuta ve prospěch spojen-
ců: ještě v srpnu 1942 byly při operaci „Jubilee“, pokusu 
spojenců o invazi do Francie, spojenecké – převážně ka-
nadské – oddíly u Dieppe za velkých (70%) ztrát odraženi, 
válka na sovětském území neprobíhala dík Stalinově ne-
prozřetelné politice pro Rusko úspěšně. V případě trvalej-
šího německého ovládnutí českého prostoru byl osud kaž-
dého výsadkáře jasný:  smrt. Čestmírovo „hrknutí“ svědčí 
o tom, že si toho byl on a jistě i jeho spolubojovníci plně 
vědomi. 

Po všestranně důkladném a náročném výcviku 
v centrech SOE (Special Operations Executive) ve Velké 
Británii odletěl tedy v dubnu 1944 z Brindisi, které bylo po 
invazi spojenců do Italie už v jejich rukou, čtyřmotorový 
Halifax s kanadskou posádkou. Kolem půlnoci přišel pilo-
tův signál k seskoku, krátké rozloučení s dispečerem letu 
npor. Rudolfem Hrubcem (v září 1944 zahynul při operaci 
SILICA II v Itálii) a povel „Action stations, go!“. Čestmír 
se nikdy přesně nevyjádřil, a snad to ani vyjádřit nemohl, 
s jakými pocity opouštěli kanadské letadlo, které se teď 
pro ně jevilo jako ostrov bezpečí, a v několika minutách se 
octli na půdě plné nebezpečí. Válka ani teď nebyla ještě 
rozhodnuta: operace „Overlord“ – invaze do Normandie – 
začala teprve dva měsíce po jejich seskoku a nadto byla 
přísně utajována (obzvlášť vojenským osobám, které byly 
v nebezpečí německého zajetí), operace „Market Garden“ 
v holandském Arnhemu v září 1944 skončila pro Brity 
fiaskem, a z pamětí generála Eisenhowera lze vyčíst, že 
ještě i německá ofenziva v Ardenách na přelomu let 

1944/1945 budila u spojenců vážné obavy. A opět: Čest-
mír a jeho skupina měli štěstí, nejen že našli Moraváky 
připravené jim pomáhat za každou cenu a že se s jejich 
nezapomenutelnou pomocí celá CLAY nejen dožila konce 
války, ale že po celý rok mohla díky nim do Anglie předá-
vat nesmírně cenné strategické informace – na 
800 radiových depeší, mimo jiné údaje o místě odpalovací 
rampy střel V1 v Zinnowitz a jejich výroby ve Wittenber-
gu, které pak byly spojeneckými nálety vyřazeny. CLAY 
se stala nejúspěšnější ze zpravodajských výsadků druhé 
světové války. Dramatické osudy všech tří, velitele skupi-
ny Antonína Bartoše, šifranta Jiřího Štokmana a radisty 
Čestmíra, byly už mnohokrát popsány a stačí je charakteri-
zovat jedinou větou: Každá hodina, každá minuta od jejich 
seskoku do konce války byla ve znamení smrtelného ne-
bezpečí. To bylo známo o výsadcích v Čechách už během 
okupace. Vzpomínám si na okamžik, kdy  Čestmír poprvé 
po válce přišel, v uniformě nadporučíka, na návštěvu 
k mým prarodičům do Loužnice u Železného Brodu. Když 
vstoupil, moje babička, Čestmírova přímá příbuzná, se 
rozplakala: „Hochu, to jsem nevěřila, že Tebe ještě někdy 
uvidím!“. Teprve později jsem pochopil, proč. 

To ale ještě zdaleka nebyl konec Čestmírovy anabáze. 
Přišel rok 1948, s ním komunistický puč, konec demokra-
cie a zbytku svobody, který ještě po ruském obsazení země 
zůstal. Čestmír odešel z armády – nikdy si ostatně nepřál 
být důstojníkem z povolání, oženil se a vrátil se na svou 
vysokou školu ke studiu chemie. To ovšem netrvalo dlou-
ho: druhé násilné přerušení nepřišlo ale od cizí moci; při-
šlo od komunistických pučistů. V dubnu 1949 – opět letoš-
ní polokulaté výročí – byl Čestmír zatčen a odsouzen ke 
2,5 letému komunistickému vězení, za „zločin“ vykonstru-
ovaný dubiosním „soudcem“ Karlem Vašem, zjevně na 
vyšší rozkaz. Jeho vojenská hodnost štábního kapitána 
byla změněna na „žalářního trestance III. třídy“ a ta s ním 
dožila až do konce roku 1989. A opět štěstí: po odsezení 
2,5 let nebyl, jak to tehdy bylo obvyklé, znovu internován, 
jen díky tomu, že během jeho žalářování byl iniciátor akcí 
proti západním vojákům, Bedřich Reicin, popraven jeho 
vlastními soudruhy. 

Foto: Čestmír Šikola (uprostřed), v Železném Brodě, 1998. Vlevo 
absolvent VŠCHT z Výzkumného ústavu skla a bižuterie 
v Jablonci, Ing. Jaromír Linka (ten, co Šikolovi radil „chystat 
kufr do kriminálu“), vpravo autor (Vladimír Pliska) 
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nem Bystřice pod Hostýnem, francouzského Agde a Jab-
lonce nad Nisou, byl povýšen na plukovníka, od prezidenta 
Havla obdržel další vyznamenání k těm četným, které už 
vlastnil. Bojoval teď, vlastně až do své smrti, hlavně na 
soudních kolbištích proti pochybným komunistickým 
„historikům“, jmenovitě proti Miroslavu Grebeníčkovi, 
kteří ještě v době normalizace šířili propagandistické lži 
o výsadcích ze Západu. Ať už byly rozsudky českého soudnic-
tví jakékoliv: Čestmír v nich vítězil morálně. To byla také jeho 
poslední bojová pozice; zemřel devětaosmdesátiletý 29. února 
2008 (symbolické datum po tak mimořádném životě!). 

Letos by se tedy dožil svých pětadevadesátin – další 
letošní výročí, spolu s tím, že před pětasedmdesáti léty 
začal osudový děj Čestmírova života: druhá světová válka. 

Tento článek není ale nekrolog. Stojí za připomenutí, 
že město Jablonec nad Nisou udělilo nedávno Čestmírovi 
in memoriam medaili Josefa Pfeiffera, prvého starosty 
města v 60. letech 19. století. Josef Pfeiffer byl Němec, 
resp. „Český Němec“ („Deutschböhme“). A zde musím 
zdůraznit: Čestmír bojoval za války proti zločinnému reži-
mu, nikoliv proti Němcům jako národu; s dalším zločin-
ným režimem – bohužel, ve svém vlastním národě – se 
střetl potom, co alespoň větší část Němců už žila v pevném 
demokratickém státě a se svou tragickou, těžkou vinou 
zatíženou minulostí se snažila a dosud snaží vyrovnat. 
V jeho kraji, na Jablonecku, nebyly přinejmenším do po-
čátku minulého století vztahy mezi oběma národnostními 
skupinami zatíženy zásadními problémy. Ostatně: na brit-
ském vojenském hřbitově v normandském Bayeux jsou 
také hroby dvou vojáků, padlých v létě 1944 
v československých jednotkách při spojeneckých poinvaz-
ních operacích. V jednom z nich je pohřben čtyřiadvaceti-
letý desátník Alois Hanuš, v druhém dvaadvacetiletý vojín 
Kurt Steiner; sotva asi rodilý Čech. Jsem si naprosto jist, 
že by Čestmíra, rozhodného bojovníka proti nacistickému 
Německu, medaile nazvaná po jeho dávném německém spo-
luobčanovi nejen těšila, ale že by se jí cítil vysoce poctěn. 

Nemohu si odpustit několik poznámek na závěr. 
Zvláště během Čestmírových pozdních studií jsme se přes 
věkový rozdíl patnácti let velmi sblížili. I když při našich 
častých setkáních převládal spíše humorný tón, Čestmír 
jistě cítil, jak velmi jsem si ho vážil – pro jeho skromnost, 
rozhodnost a pevný charakter. O svých dramatických vá-
lečných zážitcích zprvu dlouho nemluvil: příliš ho tížilo 
vědomí, že za nimi ve válce zůstávalo mnoho hrobů jejich 
neocenitelných civilních spolupracovníků; oni sami, jako 
vojáci, se mohli snadněji probít. A i když o tom mnohem 
později začal hovořit, nikdy nebyla v jeho vyprávění ani 
stopa po vychloubání, tak častém v projevech četných 
„hrdinů“. Měl vždy smysl, jak jsem už naznačil, spíše pro 
humoristickou stránku často i smrtelně vážných okolností. 
Označovat ho jako „hrdinu“ je poněkud laciné. Čestmír byl 
víc: jednal neokázale tak, jak by měl jednat každý svobo-
domyslný člověk. Odvahy a charakteru k tomu ovšem bylo 
vždy zapotřebí. Strach míval jako jiní, ale dovedl ho ovlá-
dat a nenechal se jím cloumat. 

Po svých životních dobrodružstvích se Čestmír vrátil 
v pokročilém věku k chemii a jeho osudy se poněkud kom-

Další, a dnes vidím, že celkem příznivý vývoj Čest-
mírových osudů je jen a jen důsledkem jeho pevného po-
stoje. Netajil se ani v nejmenším se svou minulostí a tím 
budil respekt i u slušnějších z komunistických kádrových 
referentů, kteří ho dokonce energicky prosazovali a chráni-
li, nutno říct, že k jejich prospěchu. Poměrně brzy, dva 
roky po jeho propuštění z věznice, dostal místo technologa 
v keramickém závodu v Břasích u Plzně, kde získal ohlas 
výborného silikátového chemika. Po uvolnění poměrů po 
roce 1956 mohl dokonce – 26 let po zahájení studia a po 
dvojím žalářování – dostudovat chemii; v roce 1963 ve 
svých 44 letech konečně získal inženýrský diplom na 
VŠCHT. Svoje putování akademickým světem bral v těch 
letech už s humorem („Šikolo, študie končej, chystej si 
zase kufr do kriminálu“, vyzval ho jeden z jeho příbuz-
ných, sám postižený poúnorovými vysokoškolskými pro-
věrkami, který rovněž ve stejné době svoje studia dokon-
čoval. Již dvakrát těsně před koncem studií, jednou v na-
cistickém, podruhé v komunistickém režimu Čestmír po-
dobně skončil.).  

K jeho opožděným dálkovým studiím na VŠCHT se 
váže sice řada téměř humorných epizod, snadná cesta to 
ovšem zdaleka nebyla. Úspěšné předválečné zkoušky se 
jako starší tří let neuznávaly a studium bylo v zásadě nutné 
začít od píky. Vpravdě velké osobnosti mezi profesory 
z dob prvé republiky – patřili mezi ně profesoři Lukeš 
a Hovorka – se ke starému studentovi Šikolovi chovali 
s porozuměním a shovívavostí. K tragikomickým epizo-
dám patří i to, že brzy po tom, co u nich formálně zakončil 
zkoušky a získal potvrzení v indexu o absolvování 
(předválečné) laboratorních kurzů, právě tito dva v roce 
1960 zemřeli. I mladší docenti mu často vycházeli všemož-
ně vstříc; dodnes mám před očima neformální a přátelský 
průběh zkoušky u mineraloga Jaroslava Bauera v bývalém 
Kunzeho hostinci na Malé Jizerce, kde mineralogové 
z VŠCHT měli v letních měsících své pracoviště a kam neby-
lo daleko z pozdějšího Čestmírova bydliště na Malé Skále.   

Po dokončení studií a přesídlení z Břas na Malou 
Skálu pokračovala jeho profesionální kariéra ve Výzkum-
ném ústavu skla a bižuterie v Jablonci, kde byl až do jejího 
ukončení vysoce ceněným a váženým výzkumníkem. Ani 
pak nebyl konec jeho věčných bojů. Rozhodný postoj vo-
jáka a racionální postoj inženýra zaujal v roce 1968. Vzpo-
mínám na občanské shromáždění v bývalém hostinci Na 
Labi na Malé Skále, kdy v záplavě euforických projevů 
místních významných nadšenců (z nichž mnozí v následu-
jících měsících opět obrátili kormidlo směrem k normali-
zaci) Čestmír vystoupil s přesně podloženými argumenty 
proti tehdejšímu, samozřejmě komunistickou stranou dosa-
zenému jabloneckému poslanci, kterému už pak nezbylo 
než – alespoň dočasně – odstoupit z funkce. Několikrát se 
ho pokoušela pověstná Státní bezpečnost získat za spolu-
pracovníka; „všemocná“, jak se ji přisuzovalo, v jeho pří-
padě nebyla a nechala ho na pokoji teprve když konečně 
poznala, že její návnady jsou zcela beznadějné. A ani po-
listopadový vývoj ho nenechal zcela v klidu; přinesl mu 
ale, jako i ostatním výsadkářům a zahraničním vojákům, 
ocenění a vysoký respekt. Čestmír se stal čestným obča-
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plikovaným způsobem prolínají s nynější Vysokou školou 
chemicko-technologickou. Bezpochyby patří k jejím 
nejpozoruhodnějším absolventům. K její cti se zde našly 
v nelehkých dobách komunistické diktatury osobnosti, 
které ho na jeho dlouhé, trnité a tolikrát nuceně přerušené 
cestě k povolání chemického inženýra ocenily a podporo-
valy; patří jim, in memoriam, i můj pozdní dík.   

A ještě jedno Čestmírovo štěstí nakonec: dějiny byly 
na jeho straně. 

Kolik z nás bude moci říct, že prožili svůj vyměřený 
čas tak smysluplně? 

Vladimír Pliska,  
Collegium Helveticum, ETH Zürich, Švýcarsko 

Aprílový klub 

K výročí 60 let Ústavu organické chemie  
a biochemie AV ČR, v.v.i. 
(převzato z přílohy Akademického bulletinu 11/2013) 

 
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., 

se sídlem na Flemingově náměstí v Praze 6 - Dejvicích je 
největším chemickým ústavem Akademie věd. Zabývá se 
základním výzkumem v oblastech organické chemie, bio-
chemie a příbuzných disciplínách, převážně v hraničních 
oblastech chemie s medicínou a biologií (medicinální che-
mie, racionální kontrola hmyzích škůdců v zemědělství 
a ochraně přírody). 

 
Ohlédnutí ZDEŇKA HAVLASE, ředitele 
ÚOCHB AV ČR v letech 2002–2012 

 
Jaký máte vztah k tradicím Ústavu organické chemie 
a biochemie? 

 
Na tradice může být každý pracovník ústavu hrdý. 

Uvědomoval jsem si to při každé návštěvě zahraničních 

hostů; jen ukázka léků, které odsud vzešly, vzbuzovala 
údiv. Většina podobně zaměřených institucí se chlubila 
jedním dvěma – my už jich máme na kontě pomalu dvě 
desítky. Od založení ústavu zde pracovalo mnoho skvě-
lých vědců světové pověsti. A nejen vědců, abych byl 
spravedlivý: bez techniků, servisních a administrativních 
pracovníků a dalších by naše bádání nebylo tak intenzivní 
a úspěšné. Od nástupu jsem cítil hrdost na příslušnost 
k rodině ÚOCHB. Přeji si, aby zůstala i další generaci, 
která má v současnosti k pracovišti trochu neosobní vztah. 
Doufám, že se obecné klima ve státě trochu zlepší. 

 
Jak hodnotíte své více než desetileté působení ve funkci 
ředitele ÚOCHB? 

 
Nechci být neskromný, ale doufám, že bylo úspěšné. 

Rozhodně si však nemohu připisovat všechny zásluhy. Na 
úspěších se podílel celý ústav včetně kontrolních a porad-
ních orgánů, jakými jsou Dozorčí rada, Rada ústavu či 
mezinárodní poradní sbor. Vzájemný vztah nebyl vždy 
idylický, ostatně tomu tak být ani nemůže – každý máme 

Bláznivý éčkobijec 
 
V deníku Metro dne 22. 1. 2014 na straně O4 pode-

psal jistý BEL článek „Éčka. Lze se jim vyhnout?“, který 
pro jistotu ocitujeme, jak leží tak běží: 

„Dehet, vlasy, ale i brouky. I taková svinstva obsahují 
některá éčka, jež slouží k zachování čerstvosti nebo vylep-
šení vzhledu potravin. Jak moc jsou nebezpečná a v kterém 
jídle je najdeme, napoví web Zdravapotravina.cz. Podle jeho 
autorů se jim lze vyhnout tak, že budeme vybírat jen potra-
viny, které buď žádná neobsahují, nebo mají éček co nej-
méně. Čtěte poctivě etikety.“ 

Bláboly, které obsahuje jak zmíněný článek, tak zmí-
něný web (podotýkám, že například dusitan sodný označu-
je třídou nebezpečnosti 5 (Přísada, která pravděpodobně 
způsobuje alergie, hyperaktivitu, ... ). Přičemž toxicita 
dusitanu sodného je LDLo Oral-Human udávána kolem 70 
mg/kg a u kyanidu draselného táž hodnota udávána kolem 
80 mg/kg)! Atd., atd. 

Šedá literatura, která poskytuje nekvalitní informace 
zatížené pocity a přáními, bez podkladu odborné vědomos-
ti je na úrovni naplnění „Šíření poplašné zprávy“. Pak se 
bojíme „bílého cukru“, „bílého octa“, zameteme pod stůl 
vitamín C (E300) s vitamínem B2 (E101), a s potěšením 
nad velikostí úrody si koupíme od drobného pěstitele na 
trhu zeleninu, která je samý dusičnan. Člověk by se pod 
tímto dojmem snad ani nenapil kořeněného Campari 
a červenou rtěnku by odhodil svrchní skupinou úhlů, je 
totiž pravděpodobné, že v nich bude košenila, kterou si 
éčkobijci rádi pletou s obsahem „brouků“; vyrábí se totiž 
z usušených jedinců červce nopálového, žijícího m.j. na 
opunciích. 

Bláznivému éčkobijci, který se pod zkratkou BEL 
skrývá, udělujeme tímto čestné uznání „Chemšmejd první-
ho druhu“. Bohužel není sám ... 

Pavel Drašar 

Zprávy 
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své názory a představy jak prospět; i když někdo musí 
nakonec rozhodnout. Asi nejdůležitější a v kvalitě vědecké 
práce nejmarkantnější byla změna struktury ústavu. Zdě-
děné rozdělení pracoviště podle chemických oborů jsme 
přeměnili na týmové dělení. O vlastní tým na ústavu sou-
těžilo více než padesát výborných vědeckých osobností 
v mezinárodní soutěži. Jelikož uspěli jen nejlepší, brzy se 
to projevilo na kvalitě. Díky dobré ekonomické situaci 
ústavu dostaly všechny týmy do vínku i dostatek prostřed-
ků na vybavení a pracovníky. Druhou největší oblast roz-
voje představovala kompletní rekonstrukce areálu ústavu. 
Za svého působení jsem stihl rekonstrukci pracoviště bio-
chemie a přípravu – včetně výběrového řízení a podepsání 
smluv – dostavby a rekonstrukce ostatních částí ústavu. 
V současnosti je již nová budova pro organickou chemii 
před dokončením, stejně jako jedna část rekonstrukce nej-
starší budovy. Budovy nebyly v dobrém stavu, bez pro-
středků z licencí by se opravy nerealizovaly, protože stát 
by nám je nezaplatil. Zmíním ještě jednu aktivitu, která 
poněkud odlišuje náš ústav od ostatních pracovišť Akade-
mie věd. Vzhledem k časově omezeným licenčním úspě-
chům ústavu nesmíme tuto činnost zanedbat ani 
v budoucnu; navíc vyznáváme filozofii, že poznání má 
obohatit nejen literaturu, ale také prospět společnosti. Za-
ložili jsme proto dceřinou společnost IOCB-TTO zaměře-
nou na komercionalizaci duševního vlastnictví ústavu. 
Jsem přesvědčen, že se tento krok v budoucnu vyplatí 
a zpětně pomůže rozvoji vědeckého bádání. Ve výčtu dal-
ších aktivit bych ale mohl pokračovat dále (viz například 
pravidelné měsíční návštěvy vynikajících světových vědců 
v ústavu). 

 
Na které osobnosti nejvíce vzpomínáte? 

 
Vzhledem ke svému věku jsem nepoznal skvělou 

generaci vědců, které do ústavu přivedl prof. František 
Šorm. V době mého nástupu zde působilo již jen několik 
z nich. Měl jsem je ve velké úctě, jejich znalosti a myšlení 
mě fascinovaly. Zmínil bych například peptidáře Karla 
Bláhu a Milana Zaorala (osobně si ovšem do noty nepad-
li), nestora heterocyklické chemie Jiřího Guta, steroidáře 
Václava Černého, syntetického chemika Zdeňka Arnolda 
či chemika složek nukleových kyselin Jiřího Farkaše. 
U toho jsem pobýval v laboratoři, i když jsem měl zaměře-
ní odlišné. 

Především bych ale zmínil prof. Antonína Holého. 
Měl jsem štěstí, že jsem po nástupu do ústavu pracoval 
v laboratoři naproti té jeho. Brzy jsme se seznámili a nako-
nec se z nás stali přátelé. Tonda byl nejen skvělý chemik, 
ale udivoval i dalšími znalostmi. Měl vynikající jazykové 
vlohy, angličtinu a němčinu ovládal bravurně. Byl také 
zasvěceným znalcem hudby, i když sám na nic nehrál. 
Doma amatérsky truhlařil; některé kousky jeho nábytku 
jsem viděl a nebyly vůbec špatné; jistě výborný způsob 
relaxace. Ne všichni však rozeznali jeho velikost v době, 
kdy se rodily zásadní antivirové látky. Jeho metodu synté-
zy tisíců derivátů látek pro hledání optimální biologické 
aktivity označovali někteří vědci poněkud hanlivě. Nako-

nec se ale ukázalo, že pravda je na jeho straně. Holt, nikdo 
nejsme doma prorokem. 

 
Jakou máte vizi do budoucna? 

 
Co se týče rozvoje ústavu, je potřeba především hle-

dat vedoucí vědecké osobnosti. Můžou to být i naši odcho-
vanci, jenže se jich tolik vynikajících nerodí. Je tak třeba 
hledat také v zahraničí. Získat je pro ústav, nabídnout od-
povídající podmínky a udržet je (sám jsem musel trumf-
nout Univerzitu v Bonnu, když chtěla přetáhnout Detlefa 
Schrödera). Vědecká orientace se v současnosti soustředí 
na vědecké cíle jednotlivých vedoucích týmů, v čemž je 
kus dynamiky rozvoje. Doufám, že přijdou nejen skvělí 
vedoucí týmů, ale i tací, jejichž vědecké zaměření je pro-
gresivní, jdoucí daleko za hranici současného poznání. Je 
v tom riziko, ale náš ústav si drobet rizika dovolit může. 

Má vize je spojená s mým současným vědeckým pro-
jektem, který mě naplňuje – tedy přispět k výraznému 
navýšení účinnosti solárních článků (což je i úkol chemie). 

 
Rozhovor vedla VLASTA MÁDLOVÁ, Masarykův ústav 
a Archiv AV ČR, v. v. i. 

 
 
 

ZDENĚK HOSTOMSKÝ, současný ředitel 
ÚOCHB AV ČR 

 
Proč jste se chtěl stát ředitelem jednoho 
z nejúspěšnějších pracovišť AV ČR? 

 
Asi rok a půl poté, co jsem ukončil dlouholeté půso-

bení ve farmaceutickém výzkumu v Jižní Kalifornii a vě-
noval se spíše relaxaci, jsem byl z několika stran osloven 
kvůli novým příležitostem pro vědecký výzkum, které se 
v Česku nabízejí v souvislosti s velkými evropskými pro-
jekty a kde by mohl být zájem o mé zahraniční zkušenosti. 
Zaujalo mě to, a jelikož mi Ústav organické chemie a bio-
chemie AV ČR ze všech těchto příležitostí připadal jako 
nejpodnětnější, přihlásil jsem se do konkursu. 

 
Jaký máte vztah k tradicím Ústavu organické chemie 
a biochemie AV ČR? 

 
Ústav byl při svém založení postaven na v té době 

nikoli zcela samozřejmé koncepci propojení chemického 
a biologického pohledu na zkoumání důležitých otázek 
živé přírody. A právě pomezí chemie a biologie mi dopo-
sud připadá jako nejproduktivnější oblast, z níž vzešly 
a pořád vznikají zásadní objevy moderního vědeckého 
poznání s dramatickým dopadem na porozumění lidským 
onemocněním a jejich léčbu. Podotýkám, že jsem tak tro-
chu i pamětník. Začátkem osmdesátých let jsem coby mla-
dý aspirant v Ústavu molekulární genetiky ČSAV, který 
tehdy rovněž sídlil v impozantní budově na Flemingově 
náměstí v Dejvicích, vnímal ÚOCHB celkem zblízka 
a s několika jeho pracovníky dokonce úspěšně spolupraco-
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val, a to především v oblasti nukleotidové chemie a tehdy 
se rodícího oboru genového inženýrství. 

 
Jak byste zhodnotil své dosavadní působení ve funkci 
ředitele? 

 
ÚOCHB mi od začátku připadal jako jedinečné místo, 

kde vysoce kvalitní základní výzkum může organicky ko-
existovat se snahami o praktické a komerčně podnětné 
aplikace. Prosadil jsem založení skupin cíleného výzkumu, 
které takové příležitosti systematicky prozkoumávají, a to 
nikoli na úkor základního výzkumu, ale jako jeho přiroze-
né prodloužení a završení.  

Rovněž mne těší, že jsme vypsali již dva cykly kom-
petitivních mezinárodních konkurzů na místa vedoucích 
juniorských skupin. Mít stále otevřené možnosti pro pří-
chod nadaných cílevědomých lidí s originálními nápady 
vidím jako mimořádnou příležitost pro dynamický vývoj 
ústavu. 

 
Jaká je vaše vize do budoucnosti? 

 
Bezpochyby ambiciózní: ÚOCHB jako moderní ev-

ropská instituce světového renomé, které dominují výrazné 
a mezinárodně uznávané vědecké osobnosti, sídlící v nově 
rekonstruovaném areálu s vynikajícím vybavením a s jedi-
nečným mezioborovým a intelektuálně stimulujícím pro-
středím na pomezí chemie a biologie. Instituce s důležitým 
základním výzkumem, jež rozpoznává a využívá příleži-
tosti pro praktické aplikace s pozitivním dopadem na zdra-
ví a kvalitu lidského života. Place to be, place to be associ-
ated with nebo tak nějak. 

 
Rozhovor vedla VLASTA MÁDLOVÁ, Masarykův ústav 
a Archiv AV ČR, v. v. i. 

 
 
 

Projekt  Chemistry Is All Around Us – Network  
(CIAAN) zaměřený na popularizaci  
přírodovědných oborů 

 
V posledních letech je ve všech evropských zemích 

patrný pokles zájmu o chemii u žáků základních a střed-

ních škol. Zájemců o studium technických vysokých škol 
ubývá, a to navzdory velké poptávce po absolventech ze 
strany průmyslových podniků. Pro zlepšení této situace 
vznikají projekty zaměřené na popularizaci přírodověd-
ných oborů. Jedním z nich je mezinárodní projekt  Che-
mistry Is All Around Us – Network  (CIAAN), který spadá 
pod oblast Celoživotního vzdělávání a je financován ze 
zdrojů Evropské unie prostřednictvím Výkonné agentury 
pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA) 
v programu Comenius. Projekt probíhá od 1.12.2011 do 
30.11.2014. Účastní se ho třináct partnerů z jedenácti zemí 
Evropy, kteří se schází na pravidelných mezinárodních 
konferencích, organizovaných v rámci projektu. Českým 
partnerem je VŠCHT Praha, která se rovněž podílí na dofi-
nancování projektu. 

Projekt CIAAN si klade za cíl zvýšit zájem žáků 
o studium chemie, dále se zabývá problematikou přípravy 
budoucích učitelů i jejich celoživotního vzdělávání. Stěžej-
ním výsledkem projektu je webový portál s širokou data-
bází výukových zdrojů. V rámci projektu byla vytvořena 
síť spolupracujících škol, učitelů chemie, odborníků i pro-
jektů. Spolupráce přináší mnoho překvapivých okamžiků. 
Příkladem může být pozvání asociované školy na předsta-
vení celoškolního projektu, které proběhlo v lednu 2014. 
Během celodenního programu žáci školy představili mimo 
jiné zajímavé chemické pokusy, plakáty a modely.  

Věříme, že projekt pomůže podpořit zájem studentů 
o chemii. Pokud projekt zaujal i Vás, kontaktujte nás na 
adrese ciauu@vscht.cz. 

 
Článek vznikl za podpory projektu CIAAN programu 

EACEA COMENIUS. 
 

Marcela Grecová a Zdeněk Hrdlička 
 

LITERATURA 
 
  1. http://chemistrynetwork.pixel-online.org/ 
  2.  http://eacea.ec.europa.eu/llp/index_en.php 

Osobní zprávy 

Prof. Ing. Jan Káš, DrSc., jubilující  
 
Přední český biochemik prof. Jan Káš se 26. května 

dožívá v pilné práci osmdesáti let. Každý, kdo pana profe-
sora zná, ví, že je neustále aktivní a srší pracovním elá-
nem, který mu mladší kolegové mohou závidět.   

V roce 1964 zahájil kariéru vysokoškolského učitele 
a stal se duší vznikající katedry biochemie na VŠCHT. 
V letech 1994 až 2000 pak byl jejím vedoucím. Jeho inici-
ativa byla a stále je velmi široká a sahá od pedagogické 
práce, přes vědecko-výzkumnou činnost až po rozsáhlé 
aktivity organizační. Přednášel biochemii, biotechnologie 
a řadu specializovaných přednášek z oblasti enzymologie 



Chem. Listy 108, 399417 (2014)                                                                                                                                             Bulletin 

415 

a imunochemie. Je školitelem studentů doktorského studia, 
předsedou oborové rady v oboru biochemie na FPBT 
VŠCHT Praha a členem oborových rad na PřF UK v Praze 
a PU v Olomouci. Jeho mnohaleté zkušenosti vysokoškol-
ského učitele byly zúročeny při koordinování 5 mezinárod-
ních projektů TEMPUS, které umožnily pracovníkům ús-
tavu navázání řady plodných mezinárodních spoluprací 
i dopomohly ke zlepšení instrumentálního vybavení ústa-
vu. V současnosti je členem Rady nově vytvořeného Bio-
technologického ústavu AV ČR i členem Koordinačního 
výboru projektu UNEP/GEF „Implementation of the Draft 
NBF for the Czech Republic“, na jehož realizaci spolupra-
cuje s Ministerstvem životního prostředí a řadou dalších 
státních institucí i nevládních organizací. Úkolem projektu 
je především dodržování regulačních opatření v oblasti 
genetických modifikací i objektivní informace veřejnosti 
o této problematice formou publikací, přednášek i dalšími 
sdělovacími prostředky. 

Prof. Káš byl oceněn řadou vyznamenání, z nichž 
nejvýznamnější jsou: v roce 1999 Ballingova medaile, 
2006 Medaile italských agronomů, 2007 Votočkova me-
daile, 2010 Čestné uznání České rady ČSVTS u příležitosti 
20. výročí jím založené České biotechnologické společ-
nosti, 2012 Medaile Josefa Hlávky pro nestory a význam-
né osobnosti vědy a umění.  

V oblasti vědecko-výzkumné se věnoval zejména 
enzymologii, imunochemii a biosenzorům. Publikoval více 
než 200 původních sdělení, převážně v zahraničních časo-
pisech, více jak 70 přehledných článků a je spoluautorem 
12 patentů i řady učebních textů a kapitol v monografiích. 
V posledních letech koordinoval dva projekty USA (USIA 
a CZ/US program), 2 granty EU (Copernicus) a řadu pro-
jektů GA ČR i FRVŠ i mezinárodní projekt UNEP/GEF 
„National Biosafety Framework for the Czech Repub-
lic“ (Opatření k biologické bezpečnosti v České republice). 

Prof. Káš je stále aktivním členem a funkcionářem 
renomovaných domácích a zahraničních společností 
a organizací. Jmenujme alespoň ty nejvýznamnější: sekre-
tář komise pro biotechnologie IUPAC, předseda Biotech-
nologické společnosti ČR a zástupce v European Federation 
of Biotechnology, člen redakční rady Food and Agricultu-
ral Immunology (Karger), Biotechnology Advances 
(Elsevier), Chemických listů a bulletinu Bioprospect. Je 
dlouholetým členem České společnosti chemické, Komi-
tétu pro biochemii a molekulární biologii, České společ-
nosti pro biochemii a molekulární biologii, Americké che-
mické společnosti a byl členem vědeckých rad VŠCHT, 
FPBT VŠCHT, 1. LF UK v Praze, Chemické fakulty Slo-
venské technické univerzity v Bratislavě a Ústavu genetiky 
a fyziologie AV ČR. Po několik období pracoval též jako 
proděkan FPBT VŠCHT, aj. Zúčastnil se jako člen organi-
začních výborů řady mezinárodních kongresů a symposií 
v oblasti biochemie a biotechnologie, a to jak v tuzemsku, 
tak v zahraničí. Nelze ani opomenout, že je spolu s Dr. 
Hans-Peter Meyerem z Lonzy zakladatelem Česko-
švýcarských biotechnologických symposií. V současnosti 
se podílí na přípravě již šestého symposia, které se usku-
teční v r. 2014 v Praze. Jako předseda Biotechnologické 

společnosti ČR se účastní pravidelných světových biotech-
nologických kongresů, na kterých se podílí jako člen vě-
deckého komitétu. Příští Global Biotechnology Congress 
se bude konat V Bostonu, USA, v červnu 2014. 

Tento suchý výčet aktivit jubilanta by mohl na první 
pohled připomínat jiné obdobné životopisy jubilantů. Nic 
není tak pravdě vzdálené. Prof. Káš se stal klíčovou a ne-
zaměnitelnou osobností dějin Ústavu biochemie a mikrobi-
ologie na VŠCHT. Veškerou svoji aktivitu vložil do budo-
vání katedry a později ústavu. Organizoval již 
v šedesátých letech minulého století kurzy s účastí zahra-
ničních expertů, vybudoval laboratoře posluchačů, rozvíjel 
výzkum v oblasti enzymologie a později imunochemie, 
vyškolil řadu pracovníků, kteří se uplatnili na ústavech 
nejen doma, ale i v zahraničí a byl tak připraven převzít 
počátkem devadesátých let odpovědnost za ústav a vyvést 
ho na mezinárodní úroveň. Jeho zkušenosti mu umožnily 
se uplatnit i v mezinárodním kontextu. 

Kolegové a přátelé přejí panu profesorovi stálou ži-
votní aktivitu, kterou udivuje své okolí a přejí si ještě dlou-
hou spolupráci pro rozvoj jeho milovaného ústavu. 

       
    Pavel Rauch. 

 
 
Jiří Říha – devadesátník 

 
Ve výroční den založení Univerzity Karlovy se 

7. dubna 1924 narodil v Ratboři u Kolína v rodině úřední-
ka cukrovaru Jiří Říha. V rodišti vychodil obecnou školu 
a po ní studoval v Kolíně na reálném gymnáziu. Tam se 
poznal s JiřímVoglem, budoucím kolegou na univerzitě 
a posléze v Polarografickém ústavu. Maturoval v roce 
1943 a jako i jiné válečné absolventy českých středních 
škol ho čekalo totální nasazení. Na štěstí nemusel odjet do 
Německa, byl totiž nasazen do letňanské Avie a po její 
dislokaci přešel do Sedlce u Kutné Hory. V té době se 
pilně učil cizím jazykům, hlavně angličtině, protože věděl, 
že ji bude potřebovat při studiu na univerzitě, až skončí 
válka.  

V létě roku 1945 se zapsal na Přírodovědecké fakultě 
UK ke studiu chemie a fyziky. Univerzitní studia zakončil 
roku 1950, když obhájil disertaci „Nová metoda k derivaci 
polarografických křivek“, kterou posuzovali profesoři 
Heyrovský a Brdička a jež byla v zápětí publikována 
v J. Chem. Phys. a v Collection.  J. Říha na fakultě působil  
ve Fyzikálně chemickém ústavu (FCHÚ), vedeném J. Hey-
rovským, který v převážné míře zadával témata disertací 
na problémy spojené s polarografií. Říhovi polarografie 
učarovala, takže se rozhodl se jí nadále věnovat jako vě-
decký pracovník. Byl to případ i dalších Heyrovského 
žáků, kteří vytvořili druhou poválečnou generaci Heyrov-
ského polarografické školy. S Heyrovským byla provázena 
i Říhova vědecká kariéra: zprvu aspirantura ve FCHÚ, 
později v Ústředním ústavu polarografickém (ÚÚP), kde 
aspiranturu skončil v roce 1952. Profesor Heyrovský si ho 
vzal jako vědeckého pracovníka i do Polarografického 
ústavu ČSAV (PÚ), kde J. Říha řešil různé elektrochemic-
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ké problémy polarografickou metodou a kde též obhájil 
kandidátskou disertaci „Anomalie při polarografickém 
stanovení některých kovů v komplexech s triethanol-
aminem a pyridinem“. Prakticky v téže době (1957) vydal 
v SNTL s kolegou L. Šerákem velmi uznávanou příručku 
„Základy technické polarografie.“ 

Roku 1960 bylo vneseno do PÚ nové, od polarografie 
značně vzdálené téma: výzkum procesů důležitých pro 
elektrochemické palivové články. K tomu účelu bylo zalo-
ženo nové pracoviště v Hostivaři, kam přešli z jiných pra-
covišť PÚ polarografisté F. P. Dousek, později K. Micka 
a zkušený elektrochemik J. Jansta. To bylo jádro výzkumu 
palivových článků v Československu na počátku 60. let. 
Dr. Říha byl pověřen řízením tohoto pracoviště, které se 
brzy rozrostlo, až mělo přes 20 pracovníků včetně dílen. 
Měl na starosti i organizaci technických složek celého PÚ. 
Přitom (1963–65)  se však účastnil též výzkumných prací 
kolem palivových článků. Tým Dousek, Jansta a Říha 
vypracoval nový způsob preparace suchého niklového 
katalyzátoru z Raneyských slitin, který byl nepyroforický 
a tudíž použitelný při přípravě porézních vodíkových elek-
trod pro palivové články práškově metalurgickým způso-
bem.  

Po rezignaci ředitele PÚ J. Heyrovského byl externím 
ředitelem ustanoven profesor Rudolf Brdička, který 
Dr. Říhu jmenoval svým náměstkem. Tuto funkci vykoná-
val Říha až do sloučení PÚ s Ústavem fyzikální chemie 
ČSAV, kdy došlo k vytvoření Ústavu fyzikální chemie 
a elektrochemie Jaroslava Heyrovského ČSAV (ÚFCHE 
JH). V tomto novém ústavu byl Dr. Říha roku 1973 usta-
noven vedoucím úseku elektrochemie. I při vykonávání 
manažerské funkce sledoval trendy v elektrochemických 
zdrojích proudu. V té době se společně s Douskem a Jan-
stou věnoval problémům s eliminací stop vody 
v propylenkarbonátovém (PC) rozpustidle používaném 
v lithiových článcích, obecně v galvanických článcích 
s aprotickými rozpustidly. Řešil též problém chování dras-
líkového iontu ve vysušeném PC elektrolytu s KPF6 
a rozklad PC na lithiu. Dr. Říha se aktivně účastnil všech 

Heyrovského diskusí, např. v roce 1968 měl jeden 
z hlavních referátů o redukci kyslíku a jejím mechanismu 
na platinových elektrodách.  

K práci vědeckého pracovníka patří i další činnosti. 
Z nich u Dr. Říhy jmenujme několik desetiletí trvající 
členství v redakčním kruhu Collection, kde jeho rukama 
prošly stovky prací z fyzikální chemie, které dovedl skvěle 
upravit do publikovatelné formy. Od roku 1974 byl členem 
ISE (Mezinárodní elektrochemická společnost), v níž byl 
zvolen národním sekretářem za ČSSR. Tuto funkci zastá-
val po dvě volební období do roku 1980. Na domácí půdě 
stojí za zmínku Říhovo členství v České společnost che-
mické (od konce 40. let) a jeho členství v komisi pro obha-
joby disertací z  fyzikální a analytické chemie. Před předá-
ním funkce vedoucího oddělení ÚFCHE JH mu ČSAV 
udělila zlatou medaili J. Heyrovského za zásluhy o rozvoj 
chemických věd. 

Dlouhý Říhův život byl a stále ještě je velmi bohatý. 
K jeho velkým pozitivům patří odolnost k nabídkám ke 
členství v KSČ, kam byl jako vedoucí pracovník ústavu 
lákán. Do KSČ nikdy nevstoupil. Žil v době komunistické-
ho totalitarismu, v němž čestně obstál jako poctivý a pra-
covitý vědec. Jeho život provázely i tragické momenty 
v rodině, s nimiž se dovedl vyrovnat a zůstat optimistou. 
Dr. Říha rád vzpomíná na rok 1958, kdy spolu s dalšími 
kolegy z PÚ pracoval tři měsíce jako informátor 
v československé expozici vědy na světové výstavě EXPO 
58 v Bruselu. Nejen, že návštěvníky výstavy informoval, 
ale staral se s kolegy i o chod vystavovaných českosloven-
ských polarografů.  

Dr. Říha byl oblíbený jak ve vědecké obci, tak mezi 
dělníky v ústavu. Dovedl taktně řešit i menší prohřešky 
podřízených. Víkendy a dovolené trávil na své chatě 
u řeky Sázavy, kde rád zahradničil a sadařil. Možná, že 
teď se mu po práci na zahradě stýská. Je i ve své devade-
sátce čilý, fyzicky i duševně. Za staré spolupracovníky 
z Hostivaře volám 

Ad multos annos ! 
                                                Jiří Jindra 

Výročí a jubilea 

Jubilanti ve 3. čtvrtletí 2014 
 
85 let 
Doc. RNDr. Adolf Zeman, CSc., (13.7.), ČVUT FJFI 
Doc. Ing. Budimír Veruovič, CSc., (27.7.), VŠCHT 

Praha 
Ing. František Šmirous, (7.8.), VŠCHT Praha 
Ing. Jiří Čejka, DrSc., (2.9.), Národní muzeum Praha 
Ing. Antonín Maštalka, CSc., (19.9.), ÚJV AV ČR Řež 

u Prahy 
Prof. RNDr. Miloslav Černý, DrSc., (21.9.), PřF UK 

Praha 
 

80 let 
Ing. Jiří Baše, CSc., (21.7.), IKEM Praha 
Prof. Ing. Josef Horák, DrSc., (28.9.), VŠCHT Praha 
Prof. RNDr. Václav Stužka, CSc., (29.9.), PřF UP 

Olomouc 
 
75 let 
Pro. Ing. Václav Mentlík, CSc., (14.7.), ZČU Plzeň 
RNDr. Jana Zachová, CSc., (26.7.), MFF UK Praha 
Doc. RNDr. Václav Všetečka, CSc., (17.8.), PřF UK 

Praha 
Ing. Ivan Wichterle, DrSc., (9.9.), ÚCHP AV ČR Praha  
Mgr. Josef Frdlík, (16.9.), Hotelová škola Plzeň 



Chem. Listy 108, 399417 (2014)                                                                                                                                             Bulletin 

417 

70 let 
RNDr. Zdenka Kopicová, CSc., (1.7.), SZÚ Praha 
Prof. Ing. Jan Tříska, CSc., (12.7.), Centrum výzkumu 

globální změny AV ČR České Budějovice 
Prof. Ing. Karel Vytřas, DrSc., (14.7.), Univerzita 

Pardubice 
Prof. RNDr. Tomáš Trnka, CSc., (20.7.), PřF UK Praha 
Ing. Jan Kysela, CSc., (21.7,), ÚJV AV ČR Řež u Prahy 
Doc. Ing. František Straka, CSc., (12.8.), ÚVP Praha 
Doc. Mgr. Václav Richtr, CSc., (19.8.), ZČU Plzeň 
Prof. RNDr. Vlastimil Kubáň, DrSc., (27.8.), Mendelova 

univerzita Brno 
Doc. RNDr. Jaroslav Julák, CSc., (3.9.), 1. LF UK Praha 
Prof. RNDr. Milan Potáček, CSc., (4.9.), PřF MU Brno 
Ing. Zdenka Vdovcová, (5.9.), Silon Planá nad Lužnicí 
RNDr. Ivan Hladík, (10.9.), Mezinár. agentura pro 

atomovou energii Vídeň 
Ing. Petr Mamula, CSc., (10.9.), Praha 
MUDr. Oldřich Sojka, (20.9.), KHS Plzeň 
 
65 let 
Doc. Ing. Bohumil Bernauer, CSc., (24.7.), VŠCHT 

Praha  
Doc. Ing. Josef Hájíček, CSc., (2.8.), Zentiva Praha 
Doc. Ing. Vladimír Tomášek, CSc., (13.9.), VŠB Ostrava 
Doc. RNDr. Tomáš Elbert, CSc., (20.9.), ÚOCHB AV 

ČR Praha 
Věra Poláková, (30.9.), VŠCHT Praha 
 

60 let 
Doc. RNDr. Michal Roth, CSc., (7.7.), ÚIACH AV ČR 

Brno 
Doc. RNDr. Eva Tesařová, CSc., (5.8.), PřF UK Praha 
Doc. PharmDr. Miloš Macháček, CSc., (5.9.), FAF UK 

Hradec Králové 
 
 
Srdečně blahopřejeme 
 
 
 
Zemřelí členové Společnosti 
 
Ing. Květoslav Vrtěl, zemřel 13. ledna 2014 ve věku 62 

let. 
Ing. Antonín Mrskoš, CSc., zemřel 20. ledna 2014 ve 

věku nedožitých 91 let. 
Prof. Ing. Dr. Tech. Josef Tomko, DrSc., zemřel 20. 

února 2014 ve věku nedožitých 93 let. 
 
 
Čest jejich památce 
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