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1. Úvod
Současný Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
Akademie věd České republiky vznikl při založení Československé akademie věd (ČSAV) v roce 1952 jako Laboratoř fyzikální chemie ČSAV, která svou činnost zahájila
k 1. 1. 1953. Jejím ředitelem byl jmenován prof. Rudolf
Brdička (1906–1970), řádný člen Akademie věd a profesor
fyzikální chemie Karlovy univerzity (obr. 1). Laboratoř se
rychle rozšiřovala personálně i tematicky a v roce 1955 se
z ní stal Ústav fyzikální chemie ČSAV. Původní pracoviště sídlilo v několika místnostech chemických ústavů Univerzity Karlovy na Albertově. V roce 1957 se ústav přestěhoval do budovy zrušeného Úřadu pro věci církevní
v Máchově ulici na Vinohradech. Po smrti prof. Brdičky
byl ústav spojen roku 1972 s Polarografickým ústavem
ČSAV pod jménem Ústav fyzikální chemie a elektrochemie Jaroslava Heyrovského a jeho ředitelem se stal prof.
Antonín A. Vlček (1927–1999), tehdejší ředitel Polarografického ústavu. V té době se ústav skládal z několika větších a několika menších pracovišť, rozptýlených po celé
Praze. Hlavním pracovištěm bývalého Ústavu fyzikální
chemie byla budova v Máchově ulici (asi 100 pracovníků),
k níž patřilo ještě několik detašovaných pracovišť
(molekulová spektroskopie v budově Ústavu organické
chemie a biochemie ČSAV, oddělení aerosolů v budově
Výzkumného ústavu vzduchotechniky v Malešicích, skupina kvantové chemie v Krkonošské ulici). Hlavním pracovištěm bývalého Polarografického ústavu byla historická
budova ve Vlašské ulici na Malé Straně, kde sídlil také
ředitel. Další dvě větší pracovitě byla v Opletalově ulici
a v Hostivaři. V roce 1988 všechna pracoviště přesídlila do
nové budovy ústavu v areálu ČSAV v Kobylisích
(Praha 8, Dolejškova 3). V té době měl ústav asi 240 zaměstnanců. K 1. 1. 1993, po zániku společného státu
a ČSAV, se stal ústav součástí Akademie věd České republiky a brzy nato byl jeho název zkrácen na Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR. V jeho čele pak
postupně stáli ředitelé Rudolf Zahradník, Vladimír Mareček, Petr Čársky a nynější ředitel Zdeněk Samec. Ústav má
nyní asi 165 zaměstnanců, z toho 115 pracovníků s vědeckou hodností.

Obr. 1. Prof. Rudolf Brdička ve své pracovně v Máchově ulici
(1960)

2. Počátky ústavu
Základ pracovníků Laboratoře fyzikální chemie
ČSAV tvořili univerzitní doktorandi (podle nomenklatury
zavedené v padesátých letech aspiranti) prof. Heyrovského
a prof. Brdičky. Většina z nich byli fyzikální chemici
z polarografické školy prof. Heyrovského. Úkolem uloženým Laboratoři fyzikální chemie však bylo rozvíjet nové,
u nás ještě nezavedené obory fyzikální chemie. A tak Vladimír Čermák, Vladimír Hanuš, Čestmír Jech a Josef Cabicar zkonstruovali první hmotnostní spektrometr u nás, Ivo
Kössler a Bohumír Matyska aplikovali infračervenou
spektroskopii ve studiu polymerů a věnovali se také jejich
syntéze (I. Kössler vyvíjel také separační kolony), Otto
Grubner a Miloš Rálek začali pracovat v oblasti separačních procesů a vývoje plynové chromatografické analýzy.
Jaroslav Koutecký položil základy teoretického oddělení
a věnoval se kvantové teorii povrchových stavů. Prof. Vladislav Daneš, který přešel do ČSAV z Vysoké školy chemicko-technologické, vedl pracovní skupinu výzkumu
heterogenních katalytických procesů. K dobrému jménu
553
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byly jejich přetisky zhotovené v Číně (např. starší i tehdejší současná čísla Journal of Chemical Physics). Cestování
do zahraničí nebo účast na zahraničních konferencích byly
velice omezené (např. cesta V. Čermáka a V. Hanuše do
SSSR v r. 1956 byla vzácnou výjimkou). Podle pokynů
ČSAV bylo povinností vědců publikovat především
v československých vědeckých časopisech (Collection of
Czechoslovak Chemical Communications, Chemické listy). Také návštěvy ze zahraničí, organizované zahraničním
odborem ČSAV, nebyly příliš časté, i když ústav koncem
padesátých let navštívila řada akademiků z SSSR a později
občas i někteří vědci za západních institucí. Příležitostí
k setkání se zahraničními vědci se staly hlavně mezinárodní konference pořádané v ČSR jako byl na příklad kongres
Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAAE)
r. 1960 v Praze (Chemical Effects of Nuclear Transformations).
Ústav byl organizován podle zaměření práce po odděleních, jejichž počet se koncem padesátých let postupně
zvyšoval. V politických prověrkách roku 1958 byla na
Vysoké škole chemicko-technologické rozkotána znamenitá katedra fyzikální chemie a její velká část (Eduard Hála,
Emerich Erdös a jejich spolupracovníci), zabývající se
chemickou termodynamikou, nalezla útočiště v ústavu jako
nové oddělení (Eduard Hála se svou skupinou odešel pak
v roce 1964 do tehdejšího Ústavu teoretických základů
chemické techniky ČSAV). V letech 1958–59 posílil výrazně obor heterogenní katalýzy ustavením jednotlivých
tematických skupin mladších pracovníků (Pavel Jírů, Kamil Klier, Vladimír Ponec, Zlatko Knor), kteří postupně
budovali v té době výjimečnou experimentální základnu
pro studie struktury katalyzátorů, povrchových center
a interakčních povrchových komplexů v relaci s mechanismy a kinetikou katalytických reakcí. Teoretické oddělení rozšířilo v r. 1960 svůj záběr přijetím Rudolfa Zahradníka, který v krátké době vytvořil skupinu zabývající se
kvantovou chemií a jejími aplikacemi zvláště v organické
chemii. Květoslav Spurný přivedl do ústavu oddělení zabývající se úspěšně fyzikou a chemií aerosolů a jejich aplikacemi. Rozhodnutím prof. Šorma bylo k 1. 1. 1963
z Ústavu organické chemie a biochemie ČSAV přeřazeno
do ÚFCH oddělení infračervené spektroskopie Josefa Plívy. To znamenalo další výrazné rozšíření tematiky ústavu
o teoretickou spektroskopii, nadto v této skupině začala
konstrukce velkého klasického infračerveného spektrometru s vysokou rozlišovací schopností (pod technickým vedením Rostislava Sovičky).
Výzkumné práce v šedesátých letech vedly k řadě
významných výsledků. V teoretické oblasti to byly především práce Jaroslava Kouteckého a Mojmíra Tomáška
o kvantové teorii povrchových jevů na kovech a polovodičích1 a o spektroskopii aromatických polycyklických uhlovodíků (s Josefem Paldusem, Rudolfem Zahradníkem
a Petrem Hochmanem2), jakož i významná práce Jiřího
Čížka o metodě spřažených klastrů, která se stala jednou
ze základních metod pro výpočet vlastností molekul
v kvantové chemii3. Vladimíru Hanušovi přinesly mezinárodní uznání práce v organické hmotnostní spektrometrii

začínajícího ústavu přispělo udělení dvou státních cen
v roce 1954 a to prof. Brdičkovi a Jaroslavu Kouteckému
za teoretické práce v polarografii a uvedené čtveřici
(V. Čermák, V. Hanuš, Č. Jech, J. Cabicar) za konstrukci
prvního hmotnostního spektrometru v ČSR.

3. Ústav v Máchově ulici (1957–1972)
Koncem roku 1957 ústav přesídlil ze stísněných poměrů na Albertově do budovy v Máchově ulici (obr. 2).
Přestože v prvních letech ústav sdílel jedno podlaží této
pětiposchoďové řadové budovy s odděleními Fyzikálního
ústavu ČSAV a hostil také celou knihovnu tohoto ústavu
v bývalé kapli (budova byla původně postavena jako domov pro řádové sestry), místa v nových laboratořích bylo
podstatně více. Ústav měl v té době asi 80 pracovníků,
včetně malé administrativy, sklářské a poměrně početné
mechanické dílny.
Pracovní podmínky a možnosti styku se zahraničím
v padesátých létech byly ovšem značné skromné. Bylo
skoro nemožné získávat přístroje ze zahraničí, potřebná
mechanická, vakuová a elektronická zařízení bylo třeba
zhotovit v dílnách ústavu. Přísun časopisů do knihovny byl
velmi omezen, některé časopisy ze zahraničí se získávaly
výměnou za časopis Collection of the Czechoslovak Chemical Communications, zdrojem prvních informací byl
obvykle časopis Chemical Abstracts a zahraniční práce
byly zpravidla získávány poštou přes žádanku o separát.
Dočasným vzácným zdrojem celých zahraničních časopisů

Obr. 2. Budova v Máchově ulici 7, Praha 2-Vinohrady, sídlo
ústavu v létech 1957–1988
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a ve výzkumných institucích na Západě. Prvním byl patrně
roční pobyt Jana Webera v USA (1961–62), následovaný
studijními pobyty Jiřího Čížka ve Francii, Kamila Kliera
ve Velké Británii a Josefa Palduse v National Research
Council (NRC) v Ottawě, kde posledně jmenovaný mohl
navázat na dobrou tradici českých stipendistů vytvořenou
předchozím pobytem Josefa Plívy. Od šedesátých let se
možnosti cestování do zahraničí na konference a na studijní nebo pracovní pobyty postupně poněkud zlepšovaly,
a i když vyžadovaly obtížné a zdlouhavé centrální schvalování a řada z nich bývala zamítnuta, byly v zásadě možné.
Zde je nutno připomenout zcela jedinečnou atmosféru
ústavu v šedesátých letech. Byla to především pro dobrou
tvůrčí práci nezbytná atmosféra tolerance, spolupráce
a kritického respektu k práci druhých díky mimořádné
osobnosti prof. Brdičky, která pracovníky ústavu do značné míry izolovala i od vnějších politických vlivů. K tomu
ovšem přispívala i řada zakládajících pracovníků ústavu,
vychovaných prof. Heyrovským a prof. Brdičkou v tradici
soustředěné, poctivé a náročné vědecké práce. V této atmosféře mohli například mladí a začínající vědečtí pracovníci Vladimír Ponec a Zlatko Knor obhájit, s podporou
většiny starších pracovníků ústavu, svůj program, oddělit
se z oddělení katalýzy prof. Daneše a vytvořit novou skupinu katalýzy na površích čistých kovů. Této atmosféry si
všichni vážili a patrně i proto byla emigrace z ústavu až do
r. 1968 prakticky nulová.
Až do odchodu pracovníků Fyzikálního ústavu ČSAV
z budovy počátkem šedesátých let neměl ústav vhodnou
shromažďovací a seminární místnost. Vědečtí pracovníci
ústavu se scházeli k pravidelným týdenním poradám
a přednáškám o postupu práce v ředitelské místnosti prof.
Brdičky v sobotu dopoledne na t. zv. „kolektivu“. Sám
prof. Brdička byl stále v kontaktu s pracovníky a často
procházel laboratoře ústavu s dotazy na postup práce. Ústav pořádal (spolu s Ústavem teoretických základů chemické techniky ČSAV) v šedesátých letech každoročně
Symposia o heterogenní katalýze v Liblicích a až do osmdesátých let Česko-polská symposia o katalýze střídavě
u nás a v Polsku. Od roku 1970 organizoval ústav jednou
za rok výjezdní zasedání na zámek ČSAV v Bechyni, během něhož vedoucí pracovníci referovali podrobně o postupu práce a programu do budoucna. Po sloučení ústavů
v roce 1972 pokračovala tato setkání v Liblicích.
Poměrně mladý ústav žil i bohatým společenským
životem. Vedle večírků a společných výletů se stalo tradicí
slavit narozeniny prof. Brdičky. Tradicí se staly také výlety se sesterským Polarografickým ústavem ČSAV, jejichž
součástí bylo i fotbalové utkání (obr. 4).
Události po okupaci v r. 1968 zásadně ovlivnily emigraci z ústavu. Odešla nebo ze zahraničních pobytů se
nevrátila řada do té doby klíčových pracovníků ústavu.
Rozpadlo se prakticky celé teoretické oddělení, odešel
především Jaroslav Koutecký, Josef Paldus, Jiří Čížek,
Petr Hochman, František Jenč, z oddělení R. Zahradníka
Josef Michl, Cyril Párkányi, z katalytických oddělení Vladimír Ponec, Kamil Klier, Otto Grubner a Miloš Rálek,
odešel také Josef Plíva. Oslabený ústav byl nadto zasažen

Obr. 3. Vladimir Hanuš (1923–2007), tajemník ústavu od počátku do r. 1963, později zástupce ředitele ústavu, Vladimír
Čermák (1920–1980), Jaroslav Koutecký (1922–2005)

o přesmycích organických kationtů4. Výzkum srážkových
procesů iontů pomocí hmotnostní spektrometrie (Vladimír
Čermák, Zdeněk Herman5) vedl k zásadním informacím
o kinetice chemických reakcí iontů a ionizačních reakcí
neutrálních částic. Vysokou úroveň měly teoretické práce
Plívova oddělení, týkající se výpočtů jemné struktury infračervených spekter malých polyatomových molekul6.
V heterogenní katalýze našly mezinárodní ohlas práce
o chemisorpci na povrchu čistých kovů (Vladimír Ponec,
Zlatko Knor7) a mechanismu selektivních oxidačních katalytických reakcí a síly vazby kyslíku v oxidech kovů
(Kamil Klier8,9, Pavel Jírů, Jana Nováková8,10). Otto Grubner, Miloš Rálek, Kamil Klier a Pavel Jírů se začali zabývat nově se rozvíjejícím oborem studia struktury zeolitů
a sorpčních procesů na nich11. Významné místo
v konstrukci zařízení měla elektronická skupina (Miroslav
Pacák, Ladislav Hládek) přispívající vývojem elektronických přístrojů šitých „na míru“, jakož i výborná kvalita
sklářů (Alexandr Černý, Josef Šaněk) a mechaniků v dílně,
zvláště pak vynikajícího Josefa Protivy.
Během určitého politického tání na počátku 60. let se
zlepšila i možnost dlouhodobých pobytů na univerzitách
555
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ostatních pracovníků na úrovni ústavu byly rovněž krajně
nepříjemné, ale nikdo nepřišel o možnost dále v ústavu
pracovat.
Toto vše vedlo k podstatným změnám v organizaci
ústavu i v personálním obsazení vedoucích funkcí. Ředitelem spojeného ústavu byl jmenován, jak už zmíněno,
Antonín A. Vlček, jeho zástupci se stali Robert Kalvoda
a Dušan Papoušek, tajemníkem ústavu byl jmenován Bohumír Matyska. Vědecká část ústavu byla rozdělena do tří
úseků, jimiž byla chemická fyzika (vedoucí Mojmír Tomášek a zástupce Jan Vojtík), elektrochemie (Jiří Říha,
Zdeněk Zábranský) a heterogenní procesy (Ondřej Kadlec,
Arnošt Zukal). První a třetí úsek tvořili v podstatě pracovníci bývalého Ústavu fyzikální chemie, druhý úsek pracovníci Polarografického ústavu. Nižší jednotky v úsecích
tvořila oddělení.
Atmosféra v ústavu se podstatně měnila tak jako atmosféra v celé společnosti. Daleko větší vliv měla stranická organizace KSČ, která po stranických prověrkách
a vyloučení či vyškrtnutí řady zastánců reformního hnutí
měla v novém a radikálnějším složení pravomoc schvalovat a vyjadřovat se ke všem rozhodnutím v ústavu od obhajob kandidátských a doktorských prací, udělování kvalifikačních stupňů, obsazování vedoucích míst a přijímání
nových pracovníků až po schvalování zahraničních cest
atd. Pracovníci byli zváni na povinné veřejné stranické
schůze. V ústavu bylo zřízeno kádrové oddělení a do jeho
čela postaven Ivan Mašín, který se však během času ukázal jako slušný a rozumný člověk, byť pevný člen strany.
Silně vzrostla činnost oddělení ZOZÚ (zvláštní oddělení,
zvláštní úkoly), o jehož existenci se dříve jen málo vědělo.
Teď však se jako jeho vedoucí objevil bývalý armádní
důstojník, který se výrazně zasazoval o tzv. bezpečnost
ústavu řadou zákazů a příkazů (na př. záznamem nejen
pevně určeného příchodu do práce, ale také včasného odchodu z práce ihned po skončení pracovní doby, pracovat
po 17. hodině vyžadovalo zvláštní písemné povolení
s podpisy vedoucích), kontrolou písemného i osobního

Obr. 4. Fotbalové utkání seniorů Ústavu fyzikální chemie
a Polarografického ústavu během společného výletu na Karlštejn, 1959. Družstvo ÚFCH: R. Brdička, J. Koutecký,
V. Hanuš, V. Nikolajenko, E. Hála, E. Erdös, I. Kössler,
S. Černý, J. Bareš, L. Křivánek, J. Jegorová (brankářka).
Družstvo PÚ: J. Mašek, A. A. Vlček, J. Hůrka, M. Březina,
J. V. A. Novák, J. Kůta, J. Peizker, J. Říha, J. Koryta,
Z. Zábranský, M. Heyrovský

odchodem prof. Brdičky, který zemřel během mezinárodní
konference v Mariánských Lázních v červnu r. 1970. Vedením ústavu byl pak pověřen až do r. 1972 jeho zástupce
Vladimír Hanuš. Jeho úloha byla značně obtížná. Především ústav a jeho vedení bylo pod daleko větším tlakem
stranických složek. Podle rozhodnutí prezidia ustaveného
po okupaci se museli stipendisté pobývající v zahraničí
vrátit do konce roku 1969 zpět do republiky, jinak byli
považování za emigranty. Na několik let bylo zastaveno
udílení vědeckých hodností, zcela se změnilo personální
obsazení prezidia ČSAV a došlo k četným reorganizacím
ve struktuře Akademie. V souvislosti s tím byl také v roce
1972 ústav sloučen s Polarografickým ústavem ČSAV pod
jménem Ústav fyzikální chemie a elektrochemie Jaroslava
Heyrovského a jeho ředitelem byl jmenován Antonín
A. Vlček (obr. 5), od roku 1965 ředitel Polarografického
ústavu ČSAV (historie Polarografického ústavu ČSAV je
zpracována v knize Jiřího Jindry „Dějiny elektrochemie
v českých zemích 1882–1989“, Libri, Praha 2009).

4. Ústav fyzikální chemie a elektrochemie
Jaroslava Heyrovského ČSAV (1972–1989)
Činnosti spojeného ústavu poznamenaly hned na počátku politické prověrky všech pracovníků, v nichž se
zkoumaly především postoje v roce 1968 a názor na
„internacionální pomoc“ okupačních vojsk. Pro vedoucí
pracovníky to znamenalo velmi nepříjemné pohovory mimo ústav na obvodním výboru KSČ. Jejich výsledkem
bylo, že někteří klíčoví vědci ústavu (například V. Čermák,
R. Zahradník) nebyli uznáni dostatečně spolehlivými, aby
vedli oddělení, a na vedoucí místa byli jmenováni většinou
mladší pracovníci, pokud možno členové KSČ. Prověrky

Obr. 5. Antonín A. Vlček (1927–1999), ředitel Ústavu fyzikální
chemie a elektrochemie Jaroslava Heyrovského ČSAV 1972–
1990
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chemii Janu Vojtíkovi. Původní Mikrosymposium kvantové chemie vyrostlo do roku 1989 v Mezinárodní symposium o elementárních procesech a chemické reaktivitě, hojně navštěvované zahraničními vědci. Periodicky organizovaná mezinárodní konference o molekulové spektroskopii
vysokého rozlišení byla dalším setkáním, které ústav
s úspěchem organizoval.
Ústav také postupně zlepšoval své přístrojové vybavení. Byl zakoupen komerční elektronový spektrometr
ESCA (electron spectroscopy for chemical analysis) britské firmy VG pro výzkum v heterogenní katalýze. Dále
byl zakoupen nový hmotnostní spektrometr s dvojí fokusací JMS-D100 japonské firmy JEOL, vybavený počítačem,
díky věhlasu Vladimíra Hanuše v organické hmotnostní
spektrometrii za velmi výhodných finančních podmínek.
Ještě větší význam než nákup komerčních přístrojů
měla konstrukce unikátních přístrojů, které poskytovaly
namnoze jedinečnou možnost speciálních experimentů
a přitahovaly k práci v ústavu zahraniční návštěvníky.
Vladimír Čermák vyvinul na základě předchozího výzkumu ionizačních reakcí neutrálních částic metodu elektronové spektroskopie Penningovy ionizace (PIES), která
přesným měřením energie elektronu, uvolněného v těchto
procesech, umožnila sledovat vnitřní stavy částic a jejich
interakce12 (obr. 6). V měření, jež měla velký zahraniční
ohlas, pak pokračoval až do své předčasné smrti v roce
1980. Práce, využívající této spektroskopické metody, se

styku se zahraničními kolegy, bedlivým sledováním zahraničních hostů a neskrývanou spoluprací s tajnými službami. Při cestách do zahraničí bylo třeba vedle běžné cestovní zprávy vyplnit i zvláštní zprávu pro ZOZÚ s údaji
o „osobách, s nimiž bylo jednáno“ a co bylo předmětem
jednání, při návštěvě zahraničních vědců v ústavu totéž.
Byl obnoven už déle existující, ale neuplatňovaný předpis
o kontrole veškeré korespondence adresované do ústavu:
všechny dopisy byly otevírány, případně přečteny a teprve
po zaevidování předávány adresátovi. Naopak, veškeré
dopisy do zahraničí bylo třeba odevzdávat otevřené
a s kopií, a teprve po kontrole byly předány k odeslání. To
se sice často provádělo jen velmi formálně, ale dávalo to
možnost úplné kontroly korespondence vědců. Nové prezidium ČSAV vydalo předpisy o návštěvách ze zahraničí:
pro každou zahraniční návštěvu bylo třeba písemné žádosti
schválené zahraničním odborem ČSAV, byť šlo jen o jednodenní návštěvu a seminář v ústavu (náklady návštěvy
samozřejmě ČSAV nehradila). V rámci dojednaných mezinárodních dohod zahraniční odbor ČSAV požadoval
„přijetí“ zahraničních návštěvníků v ústavu, zvláště pak
pracovníků ze Sovětského svazu a „socialistických zemí“.
Byla to však i cesta, jíž se do ústavu dostali i kolegové ze
západu, kteří se cíleně o delší pobyty v rámci dohod přihlásili. Noví pracovníci ústavu byli přijímáni především
s ohledem na „stranické posílení skupin“, zvláště těch, kde
žádní straníci nebyli. Nebylo to však příliš úspěšné:
„stranické posily“ buď brzy odešly pro přílišnou náročnost
práce nebo představovaly jen vědecky druhořadé jedince.
Mikroklima vzájemné důvěry se tak přesouvalo do pracovních skupin.
Roztříštěnost ÚFCHE-JH s pracovišti po celém území
Prahy kladla stále větší požadavky na vzájemnou informovanost. Tu obstarával vnitroústavní cyklostylovaný týdenní
věstník Kurýr (redakce Michael Heyrovský), v němž ředitelství a různé složky ústavu informovaly ostatní o usneseních vedení, seminářích, novinkách a chystaných událostech. Kromě toho se vědecká část ústavu scházela – jak už
bylo zmíněno – každoročně na dvoudenním zasedání
v zámku ČSAV v Liblicích, kde v přednáškách jednotlivé
útvary referovaly o výsledcích výzkumů v posledním roce.
Sloučený ústav si po vědecké stránce vedl dobře. Četné zahraniční kontakty, navázané v minulých letech, sice
trpěly drastickým omezením cestování do zahraničí, ale
mnozí zahraniční kolegové využívali smluv ČSAV se zahraničními institucemi a přijížděli do ústavu k dlouhodobým pobytům (měsíc až rok), takže v ústavu bylo stále
několik kolegů ze západní Evropy nebo z USA, kteří pracovali na speciálních přístrojích, přinášeli nové nápady
a také zprostředkovali styk se zahraničím. Elektrochemická část ústavu pokračovala ve velmi úspěšných Heyrovského diskusích s bohatou mezinárodní účastí, pořádaných
každoročně od úmrtí prof. Heyrovského. V roce 1972
uspořádal Rudolf Zahradník v Liblicích významnou konferenci o kvantové chemii s velkou účastí zahraničních teoretiků. Původní záměr pořádat tuto konferenci periodicky
se bohužel neuskutečnil. Až od roku 1979 bylo vedením
ústavu svěřeno pořádání obdobné konference o kvantové

Obr. 6. Elektronový spektrometr V. Čermáka pro výzkum
PIES12: Nahoře: zdroj vzbuzených částic s molekulovým paprskem a deflekčním analyzátorem uvolněných elektronů
s křižujícím molekulovým paprskem sledovaných molekul
(kolmo z obrázku), dole 127° deflekční analyzátor elektronů
z kolmého pohledu
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Obr. 9. Příklad fázově rozlišené polarografie se střídavým
proudem: Optimalizace složení katalyzátoru na bázi Mo-Mgmethoxo klastru (elektrokatalytická konverze dusíku na amoniak při pokojové teplotě a tlaku)

sledovat dynamiku iontových srážek metodou rozptylu za
podmínek jediné srážky mezi částicemi a získávat detailní
údaje o mechanismu elementárních chemických reakcí
i pro jejich teoretický výzkum15 (Zdeněk Herman, obr. 8).
Teoretická práce trpěla především tím, že ústav neměl
vlastní vhodný počítač. Výpočtové možnosti do značné
míry spočívaly na nezištné pomoci zahraničních kolegů,
kteří umožňovali provádění potřebných výpočtů na počítačích ve svých institucích. Mezi významné práce patřily
semiempirické výpočty radikálů (Rudolf Zahradník, Petr
Čársky16). Rudolf Zahradník pak obrátil pozornost
k teoretickému studiu slabých interakcí, které otevřelo
rozsáhlé pole výpočtů vlastností klastrů a později biomolekul17. Další teoretické práce se věnovaly rozvoji metod pro
výpočet hyperploch potenciální energie v návaznosti na
studium elementárních reakcí (Rudolf Polák18) a teoretickým výpočtům Penningovy ionizace v souvislosti
s experimenty Vladimíra Čermáka (Jan Vojtík, Ivana
Paidarová19). Výpočtům povrchových stavů se věnovali
Mojmír Tomášek a Štěpán Pick. Teoretické výpočty jemné struktury spekter malých polyatomových molekul se
staly respektovanou součástí periodických konferencí
o spektroskopii vysokého rozlišení, které oddělení pořádalo i po emigraci svého zakladatele Josefa Plívy, v jehož
práci pokračovali Dušan Papoušek, Vladimír Špirko, Štěpán Urban a Petr Pracna20. Ústav byl organizátorem i dalších mezinárodních setkání, z nichž nejvýznamnější byla
19. Mezinárodní konference o koordinační chemii
(ICCC-19) v Praze v roce 1978.
V úseku elektrochemie se v oddělení redox procesů
skupina Antonína A. Vlčka zabývala vztahy mezi strukturou anorganických komplexů a koordinačních sloučenin
a jejich elektrochemickým chováním, zvláště pak výzkumem redox řad21. Významné elektrokatalytické studie

Obr. 7. Obrázek Z. Knora z iontového autoemisního projektoru (FIM): hrot Pt při teplotě 20 K, (cit.13)

staly na dlouhou dobu součástí programu konferencí
o atomové a molekulové fyzice. Zlatko Knor zkonstruoval
autoemisní elektronový a iontový projektor a s úspěchem
jej používal ke studiu chemisorpčních a katalytických jevů
na povrchu kovů až na úrovni jednotlivých atomů13
(obr. 7) a Slavoj Černý zavedl metodu adsorpční mikrokalorimetrie14. Nově zkonstruovaná aparatura, využívající
zkřížených paprsků iontů a molekul, poskytla možnost

Obr. 8. Schema přístroje pro výzkum dynamiky iontových
procesů za podmínek jediné srážky mezi částicemi, využívající metodu rozptylu ve zkřížených paprscích částic (Z. Herman15)
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Pospíšil32), které významně rozšířilo možnosti kinetických
a adsorpčních studií. Koncem této dekády, po uvolnění
embarga na procesorové čipy, byly všechny elektrochemické techniky řízeny počítačem vlastní konstrukce
(Robert Kalvoda, Vladimír Mareček, Lubomír Pospíšil,
Miroslav Švestka). Tyto inovace vzbudily značný zájem
o spolupráce v rámci východního bloku, ale též ve Francii,
Itálii a Německu.
V úseku heterogenních procesů bylo vybudováno
v oddělení katalýzy – postupně i s podporou pracovníků
zabývajících se spektrálními a spektrometrickými metodami, vedle kinetických aparatur přístrojové vybavení zavedením řady spektroskopických metod (infračervená, blízká
infračervená, ultrafialová-viditelná, hmotnostní, elektronová spinová rezonance, X-paprsková spektroskopie) s aplikací ve strukturních studiích katalyzátorů a reakčních intermediátů33–35, jakož i transportních charakteristik
v porézních materiálech (Milan Kočiřík36). Velmi dobrý
mezinárodní ohlas si získal systematický výzkum Pavla
Jírů a spolupracovníků (Blanka Wichterlová, Ludmila
Kubelková, Jana Nováková) týkající se acidobazických
a redox katalytických vlastností zeolitů s protonovými
centry33 a dopovaných atomy kovů a oxidickými částicemi34,35. Homogenní katalýza polymeračních reakcí
a výzkum příslušných homogenních katalyzátorů, zvláště
komplexů titanu, byl dalším úspěšným výzkumným programem (Bohumír Matyska, Karel Mach37). Skupina Emericha Erdöse se věnovala rovnováhám v soustavách plyn –
pevná fáze s ohledem na možnosti praktického využití.
V dubnu 1988 se ústav přestěhoval do nové šestipatrové budovy v Kobylisích (obr. 11), v areálu ČSAV
s několika ústavy převážně fyzikálně-matematického zaměření (Fyzikální ústav, Ústav fyziky plazmatu, Ústav
termomechaniky, Ústav teorie informace a automatizace,
Ústav informatiky a výpočetní techniky). Pod jednou střechou se tak konečně sešly všechny složky ústavu. V té

Obr. 10. Významní elektrochemici ústavu 70. a 80. let: Jiří
Koryta (1922–1994), Jaroslav Kůta (1924–1980), Jiří Volke
(1926–2011), Jiří A. V. Novák (1913–2002)

zahrnovaly karbonylaci methanu a přeměnu dusíku na
amoniak při okolní teplotě a tlaku. Kinetiku redox procesů,
adsorpci a inhibitory koroze sledoval až do svého předčasného skonu v roce 1981 Jaroslav Kůta (obr. 10) se svými
spolupracovníky22. Teorií adsorpčních procesů a iontověselektivními elektrodami
se zabýval Jiří Koryta23
(obr. 10). Ve skupině organické elektrochemie pokračoval
rozsáhlý výzkum elektrosyntézy, elektroluminiscence24
a tvorby radikálů při elektrochemických reakcích. Byl
vyvinut nový obor elektrochemie na mezifází dvou nemísitelných kapalin (Jiří Koryta, Zdeněk Samec, Vladimír Mareček25) a rozvíjena byla také bioelektrochemie26. Vliv
světla na průběh elektrodových dějů sledoval Michael
Heyrovský27. Významnou část elektrochemického výzkumu představovala tematika elektrochemických zdrojů
proudu týkající se palivových článků a studia vhodných
katalyzátorů pro ně (Jiří Mrha, Jiří Jansta28), přípravy nových plastových elektrod pro akumulátory29 a výzkumu
lithiových článků30. Aplikační tématika zahrnovala vývoj
automatického monitorování SO2 na několika pražských
stanicích (Jiří A. V. Novák, Jiří Tenygl) a kyslíkové senzory pro bioaplikace (Lubomír Šerák31). V sedmdesátých
letech byla také významně rozvinuta moderní instrumentace, jinak finančně nedostupná. Jednalo se především
o automatické měření elektrodové impedance (Lubomír

Obr. 11. Nová budova ústavu (Dolejškova 3, Praha 8 – Kobylisy) v centru akademických ústavů v Kobylisích (od r. 1988)
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sestávající z respektovaných zahraničních vědců, který ve
dvou- až tříletých intervalech vyhodnocoval práci, vybavení a organizaci ústavu. Koordinátor sboru, prof. J. P. Toennies, ředitel Ústavu Maxe Plancka pro výzkum proudění
v Göttingen, po pečlivém srovnání ÚFCH-JH a ústavů
společnosti Maxe Plancka došel k závěru, že produktivita
ústavu byla v té době srovnatelná s produktivitou středně
úspěšného ústavu Maxe Plancka. Ústav se stal pořadatelem řady významných mezinárodních konferencí a intenzivně se zapojil do evropských výzkumných programů. Od
roku 1991 organizuje ústav každoročně slavnostní Brdičkovu přednášku, k níž jsou zváni významní zahraniční
vědci, včetně řady nositelů Nobelovy ceny.
Ústav se trvale snažil napomáhat uplatnění výsledků
svého badatelského výzkumu v praxi. Už koncem šedesátých let to byl prodej licence na přípravu aerosolů západoněmecké firmě Sartorius, později prodej licence na výrobu
generátoru a analyzátoru aerosolů (Bedřich Binek), dále
prodej licence na výrobu generátoru vodíku (František
Dousek), a v sedmdesátých a osmdesátých letech četné
hospodářské smlouvy s různými podniky a institucemi
zvláště v heterogenní a homogenní katalýze. V roce 1991
vytvořil ústav s hydrogeologickou a s analytickou firmou
sdružení Ecochem. Důležitá byla též spolupráce ústavu
s firmou Polaro-Sensors ve výrobě moderních polarografů
(Ladislav Novotný).
Během let vznikly v ústavu nové výzkumné směry,
zvláště v souvislosti s materiálovým a biofyzikálním výzkumem. V roce 2005 skupina Pavla Hobzy, zabývající se
počítačovou simulací komplexních systémů, přešla do
Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. K další
reorganizaci ústavu došlo v roce 2006, kdy vznik nových
výzkumných směrů si vyžádal rozšíření struktury ústavu
vytvořením více oddělení. Po určitém vývoji se jejich počet ustálil na současných deseti:
 oddělení teoretické chemie (vedoucí Jiří Pittner)
 oddělení spektroskopie (Svatopluk Civiš)
 oddělení chemie iontů a klastrů (Patrik Španěl)
 oddělení biofyzikální chemie (Martin Hof)
 oddělení struktury a dynamiky v katalýze (Jiří Dědeček)
 oddělení syntézy a katalýzy (Jiří Čejka)
 oddělení elektrochemických materiálů (Ladislav
Kavan)
 oddělení biomimetické elektrochemie (Zdeněk Samec)
 oddělení molekulární elektrochemie (Magdaléna Hromadová)
 oddělení nízkodimensionálních systémů (Martin Kalbáč)
Hlavními výzkumnými směry jsou teoretický a experimentální výzkum chemických a fyzikálněchemických dějů na atomární a molekulární úrovni
(struktura a dynamika látek, mechanismus reakcí) v plynné, kapalné a pevné fázi a na jejich rozhraních, a to především v systémech významných pro chemickou katalýzu a sorpční, elektrochemické a biologické procesy

době měl ústav asi 260 pracovníků.

5. Ústav po roce 1989
Společenské změny koncem roku 1989 měly hluboký
dopad i na dění v ČSAV a ústavu. Po 18 letech v čele sloučeného ústavu rezignoval v lednu 1990 A. A. Vlček a po
návratu ze zahraničí byl vědeckou radou ústavu zvolen
ředitelem Rudolf Zahradník. Vědeckou část ústavu tvořilo
nejprve 23 výzkumných týmů přímo podřízených řediteli.
Později byla vytvořena struktura tří oddělení (chemická
fyzika, elektrochemie, heterogenní procesy). Počet pracovníků ústavu se postupně zmenšil asi na 150, přičemž ale
počet publikací za rok neklesl. Řada, zvláště mladších
kolegů, využila možnosti volného cestování a odjela na
dlouhodobé pobyty v zahraničí, část z nich se do ústavu
vrátila, někteří však zůstali v zahraničí trvale. Někteří kolegové přešli na naše vysoké školy. V roce 1992, se zánikem společného státu, zanikla i ČSAV a ústav se stal od
1. 1. 1993 součástí nově ustavené Akademie věd České
republiky (AV ČR). Rudolf Zahradník odešel v březnu
1993 z funkce ředitele ústavu a byl zvolen předsedou
AV ČR. Ředitelem ústavu se stal Vladimír Mareček,
podle nového řádu AV ČR zvolený maximálně na dvě
čtyřletá období (1993–2001), po něm pak Petr Čársky
(2001–2009) a v současné době Zdeněk Samec (obr. 12).
Pro financování vědecké práce se stala velmi důležitou
úspěšnost v získávání domácích i zahraničních grantů.
V roce 1997 si ústav si vytvořil Mezinárodní poradní sbor

Obr. 12. Ředitelé Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského
AV ČR po roce 1990: Rudolf Zahradník (1928), Vladimír
Mareček (1944), Petr Čársky (1942), Zdeněk Samec (1947)
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transformaci nenasycených uhlovodíků pomocí komplexů
přechodových kovů, polymerizační reakce, oligomerizace
alkynů a vztah mezi strukturou, fyzikálními a chemickými
vlastnostmi komplexů přechodových kovů a jejich katalytickou aktivitou61. Oddělení elektrochemických materiálů
se zabývá syntézou a charakterizací nanokrystalických,
supramolekulárních a kompozitních materiálů vhodných
pro elektrochemii, fotoelektrochemii a fotokatalýzu, zvláště uhlíkových materiálů (nanotuby, fullereny, nanodiamant, polyiny)62. Stále větší pozornost je věnována výzkumu grafenu63. Dále se studují elektrodové materiály na
bázi TiO264, ternárních oxidů a fosfátů. Cílem je vývoj
systémů pro konverzi solární na elektrickou energii, pro
produkci tzv. solárních paliv a pro akumulaci elektrické
energie v bateriích Li-ion a Na-ion. Výzkum v oblasti
fotokatalýzy je zaměřen na mechanismy degradace polutantů, redukci CO2 a na praktické otázky čištění vody
a vzduchu. Výzkum v oddělení biomimetické elektrochemie zahrnuje studie polarizačních jevů na rozhraní dvou
nemísitelných roztoků elektrolytů65, katalýzu přenosu nabitých a nenabitých částic mezi dvěma kapalnými fázemi66, vývoj a studium nových typů elektrod a elektrochemických biosenzorů67, experimentální a teoretické studie
vzbuzených stavů sloučenin tranzitních kovů ve fotokatalýze a v konverzi solární energie, a teoretickou charakterizaci polynukleárních komplexů s přemosťujícími ligandy
a interpretaci jejich spektrálních a elektrochemických
vlastností. Oddělení molekulární elektrochemie se zabývá
elektrochemickým výzkumem organických, organometalických a koordinačních sloučenin na úrovni jednotlivých
molekul pro pochopení reakčních mechanismů jejich redox procesů v různých mediích a korelací výsledků s teoretickými výpočty s cílem objasnit vztah mezi jejich strukturou a reaktivitou68. Dále se studují elektrochemicky generované radikálové meziprodukty a jejich následné reakce řadou spektrometrických metod69,70, sonoelektrochemií,
elektrochemicky generovanou luminiscencí, AFM/STM
mikroskopií a impedančními měřeními. Práce v oddělení
nízkodimenzionálních systémů se týká chemie povrchů,
mezifází, tenkých filmů, povrchové interakce na kovech
a polovodičích. Výzkumné směry tvoří zejména příprava
pevných látek a filmů na jejich površích, nanomateriálů
(uhlíkové nanotrubičky, grafen, MoS2), studium jejich
chemických vlastností a elektronového složení pomocí
spektroskopických a mikroskopických metod71–73.Na spektrometru ESCA 310 švédské firmy Gammadata Scienta se
provádí analýzy pro řešení problémů v nejrůznějších oblastech (Zdeněk Bastl).
V současné době má ústav 165 zaměstnanců (z toho
45 v technicko-administrativních útvarech) a pracuje
v něm také 45 doktorandů, registrovaných na vysokých
školách. Za rok publikují pracovníci asi 250 prací
v impaktovaných vědeckých časopisech.

(včetně přípravy a charakterizace nových katalytických,
sorpčních, elektrodových a jiných speciálních materiálů).
Zaměření práce jednotlivých oddělení je toto: V oddělení teoretické chemie je práce zaměřena na vývoj multireferenčních metod spřažených klastrů38, na vývoj a aplikaci
teoretických metod k popisu vzbuzených stavů s neadiabatickými přechody39, na výpočty interakcí mezi elektrony
a polyatomovými molekulami pro popis rozptylu elektronů
a vibrační excitace40, na modelování kvantových rezonancí
a na kvantově chemické modelování vlastností a katalytické aktivity zeolitů41. Oddělení spektroskopie se zabývá
laserovou spektroskopií a spektroskopií vysokého rozlišení
ve výzkumu radikálů a iontů42 s aplikacemi v atmosférickém a materiálovém výzkumu43, dále chemií ve výkonných laserových jiskrách44,45, časově rozlišenou spektroskopií a také spektroskopií výbušnin. V oddělení chemie
iontů a klastrů se výzkum soustředil na studium kinetiky
reakcí iontů s molekulami metodou SIFT a na jejich využití pro kvantitativní analýzu těkavých látek, zvláště na analýzu dechu v souvislosti s aplikací v medicíně (Španěl46),
dále na studium struktury a dynamiky molekulových
klastrů s ohledem na jejich charakterizaci a reaktivitu především pro výzkum procesů v atmosféře (Fárník47,48) a na
výzkum radikálů metodou cavity-ring-down (CRD) spektroskopie, jakož i na studium dynamiky reakcí iontů s molekulami kombinací speciálních metod a hmotnostní spektrometrie49. Výzkum v oddělení biofyzikální chemie je
zaměřen zejména na čtyři hlavní směry. Jde o studium
membránové biofyziky na atomární úrovni metodami fluorescenční spektroskopie a teoretických simulací50. Dále se
oddělení zabývá vývojem a aplikacemi metod fluorescenční mikroskopie v buněčné biologii51 a objasňováním vztahu mezi dynamikou/hydratací enzymů a jejich aktivitou
pomocí těchto metod52. Oddělení se také věnuje studiu
lokalizace a shlukování membránových proteinů metodou
vysoce rozlišené fluorescenční mikroskopie53. Oddělení
struktury a dynamiky v katalýze se věnuje přípravě, identifikaci a výzkumu vlastností a dynamického chování nanostrukturních materiálů a jejich vztahu ke katalytické aktivitě. Kombinace řady spektrálních a kinetických studií, doplněné kvantově chemickým modelováním, poskytuje informace na atomární či molekulové úrovni o struktuře aktivních center a jejich okolí a o jejich roli v aktivitě a selektivitě v redox a acidobazických reakcích54–56, zvláště pak
v souvislosti s vývojem zeolitických katalyzátorů pro selektivní redukci oxidů dusíku57,58. Oddělení syntézy a katalýzy pracuje především na syntéze nových strukturních
typů zeolitů, jejich dvojrozměrných analogů a hierarchických materiálů s použitím nových syntetických mechanismů59,60. Takto připravené porézní materiály jsou zkoumány
v adsorpci oxidu uhličitého, vodíku a organických látek a v
katalytických reakcích, zaměřených na petrochemické
procesy a syntézu speciálních chemikálií. Výzkum rovněž
zahrnuje organokovovou chemii prvků vedlejších skupin,
přípravu a charakterizaci metalocenových komplexů
s cyklopentadienylovými ligandy, nemetalocenových komplexů chelátového typu a chemii komplexů v nízkých mocenstvích. Studovány jsou též katalytické reakce vedoucí k
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sledky prací jsou v literatuře), ale pokusit se také zachytit
atmosféru v ústavu během jeho existence. Historie ústavní
hmotnostní spektrometrie byla už dříve popsána v několika
článcích (Z. Herman 74–76). Dík autorů za kritické přečtení
rukopisu a za řadu připomínek patří především (podle abecedy) Petru Čárskému, Jiřímu Ludvíkovi, Rudolfu Polákovi, Lubomíru Pospíšilovi, Zdeňku Samcovi, Vladimiru
Špirkovi, Blance Wichterlové, a v části současného zaměření ústavu za spolupráci vedoucím jednotlivých oddělení.
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Se zájmem a s potěšením jsem si přečetl tento zajímavý článek o historii jednoho z nejstarších, nejznámějších
a mezinárodně nejrespektovanějších ústavů České akademie věd. Jako člověk, jehož osudem se stala elektroanalytická chemie, mám k tomuto ústavu pochopitelně blízko
a našel jsem na něm spoustu vynikajících učitelů, k jejichž
odkazu se pyšně hlásím, i řadu spolupracovníků a přátel,
kteří nesmírně obohatili můj pracovní i osobní život.
I proto jsem v tomto článku nalezl spoustu zajímavých
a užitečných informací. Nicméně jedna, podle mého názoru velmi významná informace, mi v tomto článku chyběla.
Informace o mimořádně významném příspěvku
prof. RNDr. Zdeňka Hermana, DrSc., spoluautora tohoto
článku, k dobrému jménu jak tohoto ústavu, tak i celé české fyzikální chemie. Při svých cestách v zahraničí jsem se
setkal s jeho jménem dříve, než jsem měl tu čest poznat ho
osobně. A uvědomil jsem si, že toto jméno bylo zahraničními odborníky vyslovováno vždy s úctou, obdivem a respektem a bylo v řadě případů neoddělitelně spojováno s jeho
studiemi ve zkřížených molekulových paprscích, studiem
dynamiky a kinetiky chemických reakcí, interakcí iontů
s molekulami a s řadou dalších špičkových oblastí moderní fyzikální chemie. Na všechny výsledky v této oblasti
může být právem pyšný nejen prof. Herman, ale celá česká
fyzikální
chemie.
Jakkoliv
obdivuji
skromnost
prof. Hermana, se kterou odmítl zařadit tyto informace do
svého článku, považuji za svoji lidskou i odbornou povinnost konstatovat, že pouze okrajové zmínky o jeho práci
a jejích obdivuhodných výsledcích jsou výsledkem jeho
velké skromnosti nikoliv malého významu jeho práce
a jeho osobnosti. I když si uvědomuji význam velkých investic do moderní chemické infrastruktury a instrumentace, v hloubi duše jsem přesvědčen, že ze všeho nejdůležitější jsou pro rozvoj jakékoliv vědní disciplíny osobnosti.
Osobnosti právě formátu prof. Hermana, ke kterým by
mohla nastupující vědecká generace vzhlížet s úctou
a obdivem a které by se ve své vědecké kariéře mohla snažit napodobit.
Na závěr bych rád poděkoval celému ústavu i všem
jeho současným i minulým pracovníkům za vše, co udělali
pro československou a českou chemii a pro její dobré jméno doma i v zahraničí. Věcí, na které může být český chemik při svém pobytu v zahraničí pyšný, není tak mnoho,
avšak Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského Akademie věd České republiky mezi ně rozhodně patří vzhledem ke své minulosti, přítomnosti a nepochybně
i vzhledem ke své budoucnosti založené na nadšení jeho
současných pracovníků, jejich invenci i jejich vztahu
k vědě a k lidskému poznání. A rád bych popřál celému
ústavu hodně úspěchů i v jeho další činnosti a důstojné
reprezentaci naší vědy na mezinárodním fóru.
Za redakční kruh časopisu Chemické listy
Jiří Barek
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100 LET NENÍ ZASE TAK DLOUHO, ANEB VÝROČÍ PRVNÍHO POUŽITÍ
CHEMICKÝCH ZBRANÍ V MODERNÍ HISTORII A JEDNÁNÍ O JEJICH ZÁKAZU
JAROSLAVA KŘÍŽKOVÁ

První světová válka

Státní úřad pro jadernou bezpečnost, oddělení pro kontrolu zákazu chemických a biologických zbraní, Senovážné
Náměstí 9, 110 00 Praha 1
Jaroslava.Krizkova@sujb.cz

A pak vypukla první světová válka a vše bylo rázem
jinak. Už během prvního roku války byly chemické látky
znovu použity, i když ne se smrtícím účinkem. Jednalo se
spíše jen o epizodické události a o látky, jejichž použití
Haagské konvenci neodporovalo jako například
„Ni-šrapnely“ obsahující podvojnou sůl dianisidinu,
„chloracetonové ruční granáty“ či německé granáty obsahující xylylbromid, střely obsahující ethylbromacetát.
Použité látky vyvolaly u protivníků pouze podráždění oční
a nosní sliznice, které nemělo dlouhého trvání. Střelivo
s xylylbromidem se v zimním období pro malou těkavost
použité látky a tím i malý účinek útoku neosvědčilo1,3.
Stále však byly vyvíjeny snahy o nalezení prostředku,
který by umožnil získání výhody v této poziční válce. Volba padla na plyn. Vzhledem k potížím s plynovými granáty se hledala jiná cesta k použití plynu ve větším měřítku.
Chlor byl zvolen hlavně proto, že se ve velkém využíval
k průmyslovým účelům a byl tedy snadno dostupný
v potřebném množství. Zároveň jeho fyzikální a chemické
vlastnosti z něj činily výhodnou bojovou látku. Svoji roli
v této volbě sehrál Fritz Haber, který ve spolupráci se společnostmi BASF, Höchst a Bayer, které vyráběly chlor
jako surovinu k výrobě barviv, vyvinul metody, jak dostat
chlor do nepřátelských zákopů4. Svoji myšlenku musel ale
tvrdě prosazovat, protože někteří vysocí němečtí důstojníci
projevovali k nové zbrani a celé operaci „Desinfektion“
neskrývanou nedůvěru. Jeden z generálů dokonce prohlásil, že otravování nepřítele jedem, jako by se jednalo
o potkany, je pro čestného vojáka nepřípustné. Zřejmě
první použití chloru, byť v malém rozsahu, přišlo před
2. lednem 1915. Zmiňuje se o něm ve svém dopise major
Karl von Zingler, který zmiňuje smrt 140 anglických důstojníků na následky působení chloru a zároveň dodává, že
je to strašlivá zbraň3,5. Příprava na útok chlorem velkého
rozsahu začala již na počátku roku 1915. Chlor byl ve
speciálních cisternách dopraven do hlavního skladu
v Cortemarku a zde v únoru naplněn do tlakových lahví.
Ty byly odvezeny na předsunuté stanoviště. V průběhu
března byla jejich instalace do palebného postavení ukončena a začalo vyčkávání na příznivý vítr. Některé tlakové
lahve explodovaly již v průběhu instalace po zásahu nepřátelským granátem a podobné nehody působící Němcům
ztráty ve vlastních řadách se několikrát opakovaly. Na
základě těchto zkušeností byly z bezpečnostních důvodů
lahve uloženy do jam vyhloubených na dně zákopů, zakryty vaky s pískem a pro případ úniku plynu potaženy dekami nasycenými uhličitanem sodným nebo draselným3.
22. dubna 1915 nastaly příhodné meteorologické
podmínky a Němci zahájili svou první a jedinou ofenzivu
tohoto roku nyní zvanou „Druhá bitva o Ypres“. Na linii
Langermark-Poelkapelle bylo připraveno k vypuštění na

Klíčová slova: chlor, Ypres, Ženevský protokol, Úmluva
o zákazu chemických zbraní, OPCW

Úvod
22. dubna jsme si připomněli 100 let od chvíle, kdy
v první světové válce poprvé zabíjely chemické látky,
konkrétně chlor. Ve světle toho, že chlor je i dnes používán v bojích na Blízkém východě, má toto výročí zvláštní
význam.
Použití chemických látek v boji je téměř tak staré
jako lidstvo samo. Již v dobách předhistorických vypuzoval člověk zvěř z úkrytu dýmem ze syrového dřeva. Nelze
se tedy divit, že se snažil podobným způsobem zdolat
i svého protivníka v boji1. A nebyly to jen dýmy, chemickými látkami se „vylepšovaly“ i střely, případně byly jako
střelivo používány i samotné nádoby s chemikáliemi,
z nichž se později vyvinula i chemická munice. Na našem
území je známé například obléhání Karlštejna v roce 1422,
kdy obléhající vojsko vrhlo do hradu soudky s obsahem
pražských žump. Vždy to byly ale jen alternativní prostředky vedení boje, přednost dostávaly tzv. konvenční
zbraně.
I tak se objevily snahy tento způsob boje omezit. Nejstarším dochovaným dokumentem je bilaterální dohoda
mezi Francií a Německem ze Štrasburku (1675), která
zakazuje jakékoliv použití jedů. Prvním mnohostranným
dokumentem tohoto druhu je pak Petrohradská deklarace
o zákazu použití některých střel ve válce (1868), která
stanovila, že „jediný legitimní cíl, který by měly mít státy
v průběhu války na zřeteli, je oslabení vojenských sil protivníka. Tento cíl by byl překročen použitím zbraní, které
zbytečně zvyšují utrpení lidí vyřazených z boje nebo činí
jejich smrt nevyhnutelnou“. Na tuto deklaraci navázala
Bruselská národní deklarace o zákonech a způsobech vedení války (1874), která v článku 13 zakazuje použití jedovatých a otravných zbraní a použití zbraní, střel a látek,
které by způsobily nadbytečné útrapy. Tento dokument
sice nikdy nevstoupil v platnost, ale článek 13 byl použit
v Haagské konvenci (1899). Další Haagské konvence
(1907 a 1908) dále odsoudily používání střel, jejichž
jediným cílem je šíření dusivých nebo jiných otravných
plynů2.
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Obr. 1. Německý voják chystající tlakové lahve s chlorem k vlnovému útoku

nepřítele 5730 tlakových lahví se 168 tunami chloru. Ofenziva začala intenzivním dělostřeleckým bombardováním
francouzských linií. Po jejím skončení očekávali Francouzi
útok německých jednotek, avšak stalo se něco jiného.
V 17:30 při slabém východním větru Němci vypustili
chlor, jehož oblak se pomalu pohyboval územím nikoho
k francouzským liniím. Při pohledu na blížící se žlutozelený oblak plynu, který pomalu pronikal i do zákopů, zachvátila francouzské jednotky panika. Chlor splnil svůj
účel i jako psychologická zbraň. Ovšem Němci byli jeho
efektivitou stejně zaskočeni jako Francouzi, kteří tak dokázali s pomocí Kanaďanů své pozice uhájit6,7. Chlorem bylo
podle prvních údajů zasaženo 15 000 osob, z nichž třetina
do dvou dnů zemřela. Novější zdroje uvádějí 3000 zasažených a 800 až 1400 mrtvých3. Tento silný účinek byl způsoben i tím, že francouzská armáda neměla ochranné prostředky. A to i přesto, že na možný plynový útok byla upozorněna. Již 13. dubna německý zajatec vypovídal o možném plynovém útoku. Nápadné bylo také to, že měl ve
výstroji plynovou masku. Jeho výpověď a řešení situace
však zanikly v kompetenčních sporech2.
Brzy se také ukázalo, že ti, kteří zůstali na svých místech, utrpěli méně, než ti, kteří začali utíkat pryč ze zákopů. Fyzická námaha účinky chloru ještě zvýšila. Lépe na
tom byli také ti, kteří nezůstali na dně zákopů, kde se chlor
koncentroval. Smrtelná koncentrace chloru je 1000 ppm,
reakcí s vlhkostí v dýchacích cestách se tvoří kyselina
chlorovodíková. Zároveň však reakce chloru s vodou může
posloužit jako první ochrana proti němu, stačí zakrýt ústa a
nos vlhkou látkou. Ještě efektivnější improvizovanou možnost ochrany poskytuje látka nasáklá močí, kdy chlor reaguje na dichloromočovinu7.

V německém císařském hlavním stanu vyvolala zpráva o zdařilém útoku chlorem neskrývané nadšení a odhodlání co nejrychleji a nejlépe využít moment překvapení a
získaný náskok v zavedení nového způsobu chemického
boje, kterému se pro jeho neobvyklý charakter začalo říkat
vlnový útok. Chlor byl k vlnovým útokům používán i dále,
na východní frontě navíc ve směsi s fosgenem. Vlnové
útoky však vyžadovaly delší přípravu a „správný“ směr
větru. Osmělily se další válčící strany. Na konci roku 1915
zavedla francouzská strana granáty plněné směsí fosgenu a
oxidu ciničitého. Jejich výhoda byla v tom, že útok nevyžadoval dlouhou přípravu a závislost na meteorologických
podmínkách byla menší. V bitvě u Verdunu potom Francouzi nasadili střelivo, ve kterém byl fosgen sorbován na
vhodném nosiči. Němci reagovali granáty plněnými kapalným difosgenem. V červenci 1916 v průběhu spojeneckého útoku na Sommě francouzská armáda použila dělostřelecké granáty s kyanovodíkem a v srpnu potom ruská armáda použila dělostřelecké granáty plněné chlorpikrinem.
Dále byl v září použit rakousko-uherskou armádou bromkyan a v říjnu chlorkyan. Zmíněné látky byly případně
používány i ve směsích a kromě nich byly nadále používány i dráždivé látky3,8. V noci z 12. na 13. července 1917
se u Ypres odehrála další smutná premiéra. Poprvé zde
německá armáda použila bis(2-chlorethyl)sulfid, který
později dostal podle místa svého prvního použití název
„yperit“. Použit byl proti útočné sestavě britské 15. pěší
divize mezi Langermarkem a Zonnbeke. Použito bylo
50 000 granátů naplněných 125 tunami yperitu. Britští
vojáci sice předpokládali chemický útok, ale neviděli oblak dýmu ani necítili žádný zápach, a proto sejmuli
ochranné masky. Zákeřnost yperitu se projevila až po několika hodinách, kdy se objevily první příznaky zejména
poškození zraku, kůže a dýchacích cest. Došlo k obrovské
panice a neschopnosti zdravotnického personálu adekvátně
reagovat. Nasazení yperitu bylo vrcholem v používání
chemických zbraní v první světové válce3,8.
Již po prvním útoku chlorem se rozvířila prudká tisková kampaň proti použití plynu. Haagská konvence
i deklarace však obsahuje klausuli, která zavazuje jen signatární státy mezi sebou a jen tehdy, jsou-li všechny válčící strany zároveň smluvními stranami. Protože světová

Obr. 2. Vlnový útok chlorem na nepřátelské linie
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odvolal až 25. 9. 1990 prezident Václav Havel. Dále většina států k Ženevskému protokolu připojila vlastní prohlášení, podle kterých si dané státy vyhradily právo na odvetné použití chemických zbraní v případě útoku proti nim
těmito prostředky. Přes nesporně pozitivní význam Ženevského protokolu nelze pominout to, že žádným způsobem
neomezuje přípravy k vedení války za použití chemických
a biologických zbraní a rovněž neobsahuje definici chemické zbraně. Nemá také žádná opatření ke zničení těchto
zbraní a neobsahuje žádná kontrolní opatření2.
Ani podpis Ženevského protokolu nezabránil dalšímu
vývoji látek použitelných jako chemické zbraně.
V Německu byla v roce 1936 poprvé syntetizována nervově paralytická látka „tabun“, na konci roku 1938 „sarin“.
Ale ani ostatní země nezahálely a pracovaly na vývoji
chemických látek a směsí a chemické munice. Existují i
důkazy o použití chemických zbraní, např. v roce 1937
Itálií v Etiopii, Japonskem v Číně2,3.

Obr. 3. Vojáci zasažení yperitem na obraze Johna Singera
Sargenta

válka byla zahájena rakouským útokem proti Srbsku, které
haagskou konvenci nepodepsalo, přestávala podle oné
klausule haagská konvence býti závaznou pro kteroukoli
ze smluvních stran již v prvních dnech války1.
Na druhou stranu, v duchu haagské konvence nebylo
ani používání dráždivých látek právě tak jako nebyl v jejím duchu ani vlnový útok chlorem, i když nebyl výslovně
haagskou konvencí zakázán; ostatně nebyl ještě znám.
Z čl. 23 II. haagské konvence, kterým se zapovídá používat jedu a otrávených zbraní, je možné usuzovat i na zákaz
vlnového útoku1.
Přestože tedy v první světové válce
usnesení haagské konference neplatila, nevylučovalo se při
neurčité formulaci příslušných článků použití plynu, i kdyby haagská konvence a příslušné deklarace měly platnost1.

Obr. 4. Palác Národů v Ženevě

Ženevský protokol

Druhá světová válka

Po hromadném použití chemických zbraní během
1. světové války zesílily snahy o vypracování jejich efektivního zákazu. Již v mírové smlouvě s Německem podepsané 28. 6. 1919 ve Versailles se v článku 171 uvádí
„Použití dusivých, jedovatých a jiných plynů a analogických kapalin, látek a přístrojů se zakazuje, jejich výroba
a dovoz do Německa rovněž.“ Stejné znění bylo
i v mírových smlouvách s Rakouskem, Bulharskem, Maďarskem atd. Dalším krokem se stala Smlouva o použití
ponorek a škodlivých plynů podepsaná 6. 2. 1922 ve Washingtonu, která však nikdy nebyla ratifikována.
V pozdější době přešla iniciativa při odzbrojovacích jednáních na orgány Společnosti národů, která byla založena
úmluvou ze dne 28. 6. 1919, podepsána ve Versailles
a vstoupila v platnost 10. 1. 1920. Tato komise se dohodla
na znění nejstaršího mnohostranného dokumentu
o kontrole odzbrojení známém jako Ženevský protokol,
přesněji
Úmluva
o
zákazu
použití
plynů
a bakteriologických zbraní ve válce. Byl podepsán
17. 6. 1925 a do jeho preambule byl téměř beze změny
převzat článek 5 Washingtonské úmluvy. V den podpisu
podepsalo jen 38 států včetně Československa, které jej
ratifikovalo 16. 8. 1938 s výhradou, že se necítí vázáno
vůči zemím, které Ženevský protokol poruší. Tuto výhradu

V průběhu 2. světové války chemické zbraně nebyly
použity v takové míře jako v 1. světové válce, přestože
Německo vlastnilo největší množství nejúčinnějších nervových látek. Jednalo se spíše o ojedinělé použití, které někdy nebylo ani prokázáno. Za zmínku však stojí událost
hned z prvních dnů války, kdy německé letectvo údajně
shazovalo na předměstích Varšavy yperitové pumy.
K dalšímu použití chemických látek německou stranou
došlo na Kerčském poloostrově v Rusku, kde byly použity
proti obyvatelstvu a obráncům ukrytým v jeskyních.
K použití chemických zbraní došlo i v Asii, kde Japonsko
použilo při dobývání Mandžuska zpuchýřující látky. Nepoužitou munici zde zároveň zanechalo. Její obtížná likvidace stále probíhá8.
Důvodem, proč německá armáda nepoužila chemické
zbraně, byl hlavně její respekt před odvetným útokem.
I když Němci vlastnili významné množství útočných prostředků, stav jejich protichemické ochrany nebyl příliš
uspokojivý. Navíc v roce 1944 byla objevena další nervově paralytická látka „soman“. To, že spojenci byli na použití chemických zbraní také připraveni, svědčí například
nehoda v italském přístavu Bari na konci roku 1943. Při
bombardování přístavu došlo k požáru na lodi amerického
námořnictva převážející letecké pumy obsahující yperit8.
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Obr. 5. Nepoužitá chemická munice zanechaná Japonskem v
Číně

Obr. 7. Generální ředitel OPCW Ahmet Üzümçü (pátý zleva)
společně s představiteli Ypres a zástupci členských států při
vzpomínce na oběti chlorového útoku

Jednání o Úmluvě o zákazu chemických zbraní

zahájila činnost Organizace pro zákaz chemických zbraní
(OPCW), která dbá na její dodržování. Do dnešního dne
Úmluvu podepsalo a ratifikovalo 190 zemí a její účinnost
se tak vztahuje na 98 % populace9,10.
K připomínce výročí 100 let od použití chloru ve velkém uspořádala OPCW 21. dubna 2015 v Ypres vzpomínkové setkání a při té příležitosti byla i otevřena výstava
„Chemical Weapons in WWI“.

Chemické zbraně byly používány i po skončení
2. světové války v některých konfliktech. Nebylo to jen
přímé použití toxických látek proti lidem, ale i využívání
herbicidů a dráždivých látek například Američany ve Vietnamu. Jiným významným použitím bylo nasazení yperitu
v Iráku proti Kurdům. Potřeba úmluvy dokonalejší než
Ženevský protokol byla zřejmá. Podmínky pro nová jednání nastaly až v roce 1968, kdy byla otázka zákazu chemických a biologických zbraní projednávána jako samostatná
otázka v rámci Výboru pro odzbrojení, později Konference
o odzbrojení v Ženevě. V roce 1971 se podařilo vypracovat Úmluvu o zákazu bakteriologických (biologických)
zbraní a od roku 1972 se již pozornost upřela na vypracování Úmluvy o všeobecném a úplném zákazu CHZ. Jednání trvala až do roku 1992, kdy byl 3. září schválen konečný text8,2. Na slavnostním podpisovém aktu byla
13. 1. 1993 v Paříži Úmluva o zákazu vývoje, výroby,
hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich
zničení otevřena k podpisu. 14. 1. 1993 ji za Českou republiku podepsal ministr zahraničí. Po ratifikaci 65. státem
vstoupila Úmluva v platnost 29. 4. 1997. Ve stejném roce

Závěr
I přes jisté nedostatky je Úmluva o zákazu chemických zbraní nejkomplexnější mezinárodní smlouvou nařizující zničení celého jednoho druhu zbraní hromadného
ničení. OPCW byla za své úsilí o dosažení světa bez chemických zbraní v roce 2013 oceněna Nobelovou cenou
míru, kterou za OPCW převzal její generální ředitel Ahmet
Üzümçü. V době, kdy se chemické zbraně používají i proti
civilnímu obyvatelstvu nemajícímu možnost se proti nim
účinně chránit, jsou úsilí OPCW o likvidaci stávajících
chemických zbraní a zabránění zneužívání chemických
látek podporované dalšími mezinárodními iniciativami
obzvláště důležité.
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J. E. Purkyně v H. Králové 1996.
3. Pitschmann V.: Chemici v laboratoři a na bitevním
poli, Období od roku 1914 do roku 1945; Naše vojsko
2012.
4. Legg J., Parker G.: New German Weapon: The Gas
Cloud; A Guide to WWI Battlefields an History of the
First World War http://www.greatwar.co.uk/battles/

Obr. 6. Úmluva o zákazu chemických zbraní
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second-ypres-1915/prelude/gas-development.htm,
staženo 27.4.2015.
Aksulu N. Melek: Die Feldpostbriefe Karl v. Zinders
aus dem ersten Weltkrieg; Nobilitas, Zeitschrift für
deutsche Adelsforschung Folge IX (41) http://
perweb.firat.edu.tr/personel/yayinlar/
fua_241/241_26862.pdf, staženo 27.4.2015.
Apr 22, 1915: Second Battle of Ypres beggins;http://
www.history.com/this-day-in-history/second-battle-of
-ypres-begins, staženo 27.4.2015.
Chemical weapons in World War I, From Wikipedia,
the free encyklopedia; http://en.wikipedia.org/wiki/
Second_Battle_of_Ypres, staženo 27.4.2015.
Pitchmann V.: Historie chemické války; Military system line 1999.
http://www.opcw.org/chemical-weapons-convention/
genesis-and-historical-development/, staženo
27.4.2015.
Usnesení vlády České republiky č. 3/1993 ze dne 6.
ledna 1993 k návrhu na podpis Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických
zbraní a o jejich zničení.

J. Křížková (State Office for Nuclear Safety, Division
of Chemical and Biological Weapons Prohibition): 100
Years Is Not so Long Time or An Anniversary of The
First Large-scale Use of Chemical Weapons in Modern
History and Negotiations on Their Ban
Chemicals were used as a method of warfare almost
from the beginning of mankind. First efforts on their restrictions are dated to the seventeenth century. The most
significant agreements before the World War I are The
Hague Conventions (of 1899 and 1907) which prohibit the
use of projectiles the object of which is the diffusion of
asphyxiating or deleterious gases. But The Hague Conventions were not fully observed in the World War I. Toxic
chemicals as a method of warfare, namely chlorine, phosgene, hydrogen cyanide, cyanogen chloride, chloropicrin
and sulphur mustard were used, either in the form of gases
and aerosols or filled in bombs or shells. The first largescale use of chemical weapons during World War I was
the use of 168 t of chlorine on 22 April in Ieper, Belgium.
The Geneva Protocol prohibiting the use of asphyxiating,
poisonous or other gases in the war was signed in 1925,
but with reservations from some signatory states. Universal document that prohibits altogether development, production and stockpiling of chemical weapons and ordering
their destruction – The Chemical Weapons Convention
was signed in January 1993 and entered in force in 1997.
In 2013 the organisation that cares for its observance, the
OPCW (Organisation for the Prohibition of Chemical
Weapons), was awarded the Nobel Peace Prize.
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Ze života společnosti
Dr. Filip Teplý se
narodil
8. 1. 1976
v Hradci Králové. Studoval chemii na PřF UK
v Praze, kde získal titul
Mgr. V letech 1999 až
2003 absolvoval na
PřF UK v Praze PhD
studium
a vypracoval
dizertační
práci
na
ÚOCHB AVČR pod
vedením Dr. Iva Starého.
V období 2003–2005
působil jako postdoc ve
skupině prof. Aloise
Fürstnera
v Německu
(Max-Planck-Institut für
Kohlenforschung, Mülheim an der Ruhr) a poté 2005 až
2006 ve skupině prof. Pavla Kočovského ve Velké Británii
(Glasgowská univerzita). Po návratu do ČR vedl v letech
2007–2012 juniorskou výzkumnou skupinu na ÚOCHB
AVČR. Od roku 2013 je na ÚOCHB vedoucím skupiny
cíleného výzkumu, která se zabývá syntézou a vlastnostmi
originální skupiny kationických helicenů, takzvaných
helquatů, a jejich využitím v chemii a biologii. Je autorem
nebo spoluautorem více než 40 odborných publikací
v prestižních časopisech, 1 kapitoly v knize a jeho h-index
dosáhl hodnoty 20.
Cena Rudolfa Lukeše bude udělována každý rok
a uzávěrka nominací pro příští ročník bude 31. 3. 2016.
Výbor Odborné skupiny organické, bioorganické a farmaceutické chemie ČSCH vyzývá členy ČSCH i ostatní odbornou veřejnost k podávání nominací a doufá, že se tato
cena udrží jako vysoce prestižní ocenění excelence
v oboru organické, bioorganické a medicinální chemie.

Laureátem Ceny Rudolfa Lukeše za rok 2015 se
stává Mgr. Filip Teplý, PhD. (ÚOCHB AVČR)
Letos proběhl čtvrtý ročník soutěže o Cenu Rudolfa
Lukeše udělované Odbornou skupinou organické, bioorganické a farmaceutické chemie ČSCH za excelentní výsledky vysokého mezinárodního významu v oboru organické,
bioorganické a medicinální chemie. Cena je určena k ocenění konkrétních významných výsledků dosažených
v posledních 5 letech a publikovaných v prestižních mezinárodních časopisech, kde nominovaný je zpravidla korespondenčním autorem. Jediným kritériem je vědecká excelence, originalita, kreativita a význam výsledků.
Tato cena je sponzorovaná firmou Lach-Ner a sestává
z certifikátu, osobní prémie (50 tis. Kč) a grantu na nákup
chemikálií a rozpouštědel od Lach-Ner (100 tis. Kč). Laureáta vybírala mezinárodní komise ve složení (bez titulů):
Jay Siegel (předseda, Tianjin University), 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 rozhodnutí bylo konečné a nepodléhalo schvalování výborem OS
ani HV ČSCH.
Z několika velmi kvalitních nominací letos komise
vybrala jako laureáta Dr. Filipa Teplého (ÚOCHB
AVČR). Cena je udělena za excelentní výsledky v oblasti
syntézy a vlastností kationických helicenů. Cena bude
laureátovi předána na konferenci 50. Pokroky v organické,
bioorganické a farmaceutické chemii ("Liblice") konané
v Olomouci 6.–8. 11. 2015.

Michal Hocek, předseda OS

Akce v ČR a v zahraničí

rubriku kompiluje Lukáš Drašar, drasarl@centrum.cz

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.
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Evropský koutek
též nově vytvořená komise pro spolupráci mezi ECTN
a EuCheMS, ve které zasedli mj. předsedové obou asociací.
K hlavním bodům programu však patřila volba nového výboru Asociace. Ten byl na tříleté období zvolen ve
složení: Pavel Drašar (CZ) předseda, Francesco de Angelis
(IT) past-president a místopředseda, Marjan Veber (SI)
hospodář, a členové výboru Grabriela Borzone (IT), Artur
Michalak (PL), Otilia Mo (ES) a Emanuel Sinagra (MT).
Byl též schválen tříčlenný poradní výbor ve složení
Prof. dr. Philip Taylor (BE), dr. Nineta Majcen (BE)
a prof. dr. Richard J. Whewell (UK).
Výroční shromáždění vyslechlo zprávu o činnosti
všech pracovních skupin, výboru Virtual Education a výboru pečujícího o známky kvality Eurolabel. Zvláštní zprávu „ACS International activities and accreditation procedures“ přednesl B. Miller, Director, ACS Office of International Activities.
Další schůze je plánována od 24. do 27. dubna 2016
v Gdaňsku (PL).

Výroční shromáždění ECTN
v Lublani
Ve dnech 26/4 až 29/4 2015 se
v Lublani konalo výroční plenární
shromáždění Evropské asociace
vysokých škol vyučujících chemii
(ECTN – European Chemistry Thematic Network). V rámci programu proběhla schůze Administrativní rady ECTN a plenární zasedání této asociace
za účasti 170 delegátů z Evropy, USA, Austrálie, Jižní
Afriky a střední Asie. Celou akci organizoval kolektiv
Lublaňské university pod vedením prof. dr. Marjana Vebera (vedoucího katedry analytické chemie) v nově zbudovaném komplexu u ulice Večna pot.
Zasedání zahájil rektor university prof. dr. Ivan Svetlik, proděkanka fakulty chemie a chemické technologie
prof. dr. Barbara Hirbar Lee a člen slovinské Akademie
věd a umění prof. dr. Branko Stanovnik. Vlastní program
otevřeli generální tajemník ECTN prof. dr. Anthony Smith
a president ECTN prof. dr. Francesco de Angelis. V rámci
čtyřdenního maratonu byly představeny jako pracovní
skupiny asociace ECTN, tak projektu EC2E2N2. Sešla se

Autor děkuje za podporu projektu INGO LG 14035.
Pavel Drašar

Odborná setkání
gnózii a v neposlední řadě na
praktické využití jak čistých API
z přírodního materiálu, tak charakterizovaných drog. Z jednání konference vyplynula i fakta o dlouhotrvající a plodné spolupráci
mezi Holdingem Fytochemie,
kateder a oddělení vysokých učení
z Karagandy a dalších míst Kazachstánu s širokou sítí podobných zařízení na celé zeměkouli. Jakkoliv se kazašští
odborníci zajímají především o produkty endemických
rostlin, mají velký zájem o spolupráci a deklarovali, že
mají dostatek zdrojů, aby své doktorandy mohli vysílat na
vybraná přední pracoviště ve světě. Konference byla doplněna o návštěvu pracovišť Karagandské státní lékařské
university a Holdingu Fytochemie, ty jsou vybaveny nejmodernější
technikou
a
vzdělanými
odborníky
s mezinárodní zkušeností. Velmi zajímavá byla možnost
shlédnout moderní laboratoře a výrobní prostory Holdingu,
ve kterých se mimo jiné připravuje v režimu správné výrobní praxe původní protirakovinné a imunostimulační
fytoterapeutikum, seskviterpenový lakton, Arglabin®.
S pochvalou je nutno ocenit přátelskou péči, kterou
organizátoři věnovali všem účastníkům, domácím i zahraničním.

Současný stav a vyhlídky dalšího rozvoje
fytochemie
Konference na výše uvedené téma se konala ve dnech
10. až 11. dubna 2015 v Karagandě (Kazachstán). Mimo
jiné bylo cílem konference zdůraznit i fakt, že pořádající
instituce, Mezinárodní holding Fytochemie, slaví letos
dvacáté výročí založení.
Konference se zúčastnilo přes 150 účastníků z 11
zemí, kteří prezentovali necelou dvoustovku přednášek
a plakátových sdělení. Akce, kterou pod svá křídla vzalo
Ministerstvo školství a vědy, Ministerstvo zdravotní péče
a sociálního rozvoje, národní komitét pro vědu a akimát
(úřad „gubernátora“) oblasti pořádal Holding Fytochemie
pod vedením akademika S. M. Adekenova. Vážnost akce
podtrhovala osobní účast zástupce akima Ž. A. Abiševa,
ministra školství a vědy Republiky Kazachstán, A. B. Sarinžipova a zástupkyně ministra zdravotní péče a sociálního rozvoje S. Z. Karibekové a mnoha dalších oficiálních
hostí. Účastníky konference pozdravil osobním dopisem
prezident republiky N. Nazarbayev.
Přednesené příspěvky se zaměřovaly zejména na využití obnovitelných zdrojů biologicky aktivních látek
z přírodního materiálu, jejich izolaci, semisyntetickou
obměnu, screening biologických vlastností, ale i farmako570
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Během konference byla účastníkům k dispozici expozice 10 místních farmaceutických firem, které vystavovaly
více než 400 registrovaných originálních léků, převážně
s obsahem přírodních látek.
Materiály konference jsou k dispozici na URL
http://www.phyto.kz/en/about/konferentsiya/
konferentsiya-2015/sbornik-tezisov-po-konferentsii.html .
Pavel Drašar, Tomáš Macek, Eva Kmoníčková

Členská oznámení a služby
Noví členové ČSCH

Ing. Emílie Hroncová, PhD.
pro obor Ochrana životního prostředí

Bláhová Lenka, Mgr., studující, PřF Ostravské
Univerzity
Blažková Zuzana, Mgr., studující, Univerzita Pardubice
Erhartová Lenka, Bc., studující, VŠCHT Praha
Halouzka Rostislav, Mgr., studující, PřF UP Olomouc
Havránková Eva, Mgr., studující, VFU Brno
Henke Petr, Mgr., studující, PřF UK Praha
Hladíková Veronika, Ing., studující, Univerzita
Pardubice
Hloušková Zuzana, Bc., studující, Univerzita Pardubice
Horáková Eva, Ing., studující, Univerzita Pardubice
Houser Josef, Ing., Ph.D., UTB Zlín
Jankovský Ondřej, Ing., studující, VŠCHT Praha
Juráňová Jana, Ing., studující, ÚLCHB LF UP Olomouc
Kloda Matouš, Mgr., studující, PřF UK Praha
Kováčik Andrej, Mgr., FarmF UK Praha, Hradec
Králové
Krchová Tereza, Mgr., studující, PřF UK Praha
Málek Josef, studující, Univerzita Pardubice
Paidar Martin, doc. Ing., Ph.D., VŠCHT Praha
Pelikánová Blanka, Ing., studující PřF MU Brno
Polívková Markéta, Ing., studující, VŠCHT Praha
Pultar Martin, Ing., studující, VŠCHT Praha
Rybáková Stanislava, Mgr., studující, PřF MU Brno
Rybínová Marcela, Mgr., studující, PřF UK Praha
Řepková Kristýna, Ing., studující, VŠCHT Praha
Švecová Šárka, Bc., studující, Univerzita Pardubice
Tomášková Markéta, Ing., Ph.D., Univerzita Pardubice
Trousil Vojtěch, Ing., studující, Univerzita Pardubice
Vonková Zuzana, studující, VŠCHT Praha
Weinštuk Marek, Mgr., studující, PřF MU Brno

Ing. Martina Hřibová, Ph.D.
pro obor Technologie makromolekulárních látek
PharmDr. Peter Kollár, Ph.D.
pro obor Farmakologie a toxikologie
Ing. Anna Krejčová, Ph.D.
pro obor Chemie a technologie ochrany životního prostředí
Ing. Martin Krsek, CSc.
pro obor Mikrobiologie
RNDr. Karolína Machalová Šišková, Ph.D.
pro obor Fyzikální chemie
Ing. Robert Matyáš, Ph.D.
pro obor Technologie organických látek
Ing. Milena Zachariášová, Ph.D.
pro obor Chemie a analýza potravin

Profesoři jmenovaní s účinností od 19.9.2014
a 1.5.2015
Prof. Ing. Mohamed Bakar, Ph.D.
pro obor Technologie makromolekulárních látek
na návrh Vědecké rady UTB Zlín
Prof. RNDr. Zuzana Bílková, Ph.D.
pro obor Lékařská imunologie
na návrh Vědecké rady Lékařské fakulty UK v Hradci
Králové

Docenti jmenovaní od 2.10.2014 do 1.2.2015
Ing. Petra Bajerová, Ph.D.
pro obor Analytická chemie

Prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D.
pro obor Organická chemie
na návrh Vědecké rady PřF Masarykovy univerzity v Brně

RNDr. Petr Cankař, Ph.D.
pro obor Organická chemie
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Prof. Ing. Pavel Janoš, CSc.
pro obor Chemie a technologie ochrany životního prostředí
na návrh Vědecké rady VUT Brno

Prof. Ing. Petr Němec, Ph.D.
pro obor Chemie a technologie anorganických materiálů
na návrh Vědecké rady Univerzity Pardubice

Prof. Ing. Martina Klučáková, Ph.D.
pro obor Fyzikální chemie
na návrh Vědecké rady VUT Brno

Prof. PharmDr. Milan Nobilis, CSc.
pro obor Farmaceutická chemie
na návrh Vědecké rady Farmaceutické fakulty UK
v Hradci Králové

Prof. Ing. Ol'ga Križanová, DrSc.
pro obor Lékařská chemie a biochemie
na návrh Vědecké rady 1. LF Univerzity Karlovy v Praze

Prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D.
pro obor Fyzikální chemie
na návrh Vědecké rady PřF Univerzity Karlovy v Praze

Prof. Ing. Jaroslav Kvíčala, CSc.
pro obor Organická chemie
na návrh Vědecké rady VŠCHT Praha

Prof. Ing. Michal Přibyl, Ph.D.
pro obor Chemické inženýrství
na návrh Vědecké rady VŠCHT Praha

Prof. RNDr. Ivana Márová, CSc.
pro obor Biochemie
na návrh Vědecké rady VŠCHT Praha

Prof. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D.
pro obor Fyzikální chemie
na návrh Vědecké rady VŠCHT Praha

Prof. Ing. Petr Mošner, Dr.
pro obor Chemie a technologie anorganických materiálů
na návrh Vědecké rady Univerzity Pardubice

Prof. Ing. Eva Vlková, Ph.D.
pro obor Zemědělská mikrobiologie
na návrh Vědecké rady ČZU Praha

Střípky a klípky o světových chemicích
Nepitná pitná voda a osvěžení
málem zapomenuté nedávné
historie

v roce 1920 zde vykonala
první státní zkoušku a
v červnu 1922 druhou. Již
při studiích pracovala v laboratořích prof. Schulze. Po
absolvování vysoké školy, to
už byla třicetiletá, tam pokračovala v práci jako výpomocná asistentka. Teprve v
roce 1924, kdy se uvolnilo
na ústavu místo, byla jmenována asistentkou Ústavu
technologie paliv a svítiv a
technologie vody. Prof. Ferdinand Schulz si ji velmi oblí- Foto: Archiv VŠCHT Praha
bil pro pečlivost experimentální práce a spolehlivost analýz a pro svědomitost, kterou
věnovala vedení studentů v laboratořích. Vypracovala
disertační práci o celulose v uhlí a v r. 1925 byla promována doktorem technických věd. V roce 1926 vykonala studijní cestu po francouzských chemických závodech jako
stipendistka Institue Francais. Účastnila se aktivně vysokoškolského života a hájila vždy pokrokové stanovisko
tak, jako její profesor, kterého si velmi vážila nejen jako
vědce, ale i pro jeho názory a vztah ke kultuře a lidem.
Když počátkem minulého století připravovalo Město
Praha projekt nové čistírny odpadních vod, byla v roce
1926 Ing. dr. Hamáčková uvolněna z funkce asistentky na

Pocta prof. Julii Hamáčkové, zakladatelce
české hydrochemie (1892–1968)
V době, kdy jsme se v pražských Dejvicích
potýkali se znečištěnou „kohoutkovou“ vodou, která se
stala pro místní obyvatelstvo zcela nepitnou, stojí za to
osvěžit
si
trochu
historii
„hygieny
vody“
v Československu.
Už i z toho důvodu, že jednou
z hlavních hrdinek této kapitoly našich dějin je inteligentní, schopná ale skromná, svědomitá a velice pilná žena
prof. dr Ing. Julie Hamáčková, doktor chemických věd,
profesorka chemie vody Vysoké školy chemickotechnologické v Praze.
Byla první ženou na vysokých technických školách
v Československu, která byla jmenována profesorkou
a stala se děkanem fakulty.
Julie Hamáčková se narodila 12. 4. 1892 v Semilech,
studovala soukromou obchodní školu a po smrti otce pracovala jako úřednice, aby pomáhala živit matku. Díky
podpoře staršího bratra mohla ve studiu pokračovat.
V únoru 1920 maturovala na reálce na Malé straně
v Praze, kde studovala externě. Již 2 roky před maturitou
byla zapsána jako mimořádná posluchačka na chemickém
odboru České vysoké školy technické a po maturitě se
stala její řádnou a neobyčejně pilnou posluchačkou. Ještě
572
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vysoké škole, aby se stala vedoucí nově založené provozní
laboratoře v čistírně odpadních vod v Praze Bubenči. Byla
tedy první chemik, který se u nás věnoval výhradně chemii
odpadní vody. V těžkých podmínkách vykonávala průkopnickou analytickou práci. Týdenní křivky kolísání složení v jednotlivých dnech, denní křivky změn složení odpadní vody v jednotlivých hodinách, kontrola čistoty vltavské vody nad výpustí odpadních vod a pod ní vyžadovaly nesmírné práce. Ing. dr. Hamáčková dosáhla krásných
výsledků, které byly obsaženy ve zprávách laboratoře,
v publikaci „Chemické studie o čištění městských splašků
pražských“, sloužily jako podklady pro práci prof. Schulze
na „Jednotných metodách pro chemický rozbor vod užitkových a odpadních“, které vydal v roce 1928. Kromě
toho získala Ing. dr. Hamáčková i mnoho cenných zkušeností z praxe, sžila se s denním životem dělníků na čistírně, kteří na ni rádi vzpomínali.
Koncem roku 1928 se vrátila zpět na techniku a věnovala se pak převážně rozborům povrchových i podzemních
vod, pitných, užitkových, provozních vod a průmyslových
odpadních vod, takže se stala suverénní v celé šíři i hloubce problematiky analýz vody. Uplatnila se současně jako
vynikající analytička i posuzovatelka. Zhodnocení výsledků rozborů a závěry o vlivech na čistotu vod měly velký
význam pro zjišťování stavu a návrhy na nová opatření.
Po uzavření vysokých škol nacisty a tragické smrti
prof. Schulze se jí podařilo zůstat u svého oboru.
1. 2. 1940 nastoupila do hydrologického oddělení Státního
zdravotního ústavu v Praze, vybudovala a vedla laboratoř
pro výzkum povrchových a odpadních vod. V SZÚ zjišťovala složení vod pitných, povrchových i odpadních (zvl.
nemocničních a chemického průmyslu), stupeň znečištění
říčních vod, jeho příčiny i průběh samočištění, podklady
pro detailní výzkum zdravotního významu fluoru ve vodách. Nashromáždila mnoho materiálu pro pozdější knižní
publikace a též se starala o výchovu nových odborníků,
vypracovala podrobné předpisy pro práci na rozborech
vody. V roce 1946 byla povolána jako externistka na své
předválečné pracoviště na technice. Na Vysoké škole stavebního inženýrství vedla laboratorní cvičení v analýze
vody. Ministerstvo školství ji také vyslalo na studijní cestu
do Skandinávie, ze které předala mnoho nových poznatků.
Působila v odborných komisích vládního výboru pro výstavbu. Zúčastnila se velmi činnou prací na státním vodohospodářském plánu. Přispěla ke zvýšení úrovně práce
laboratoří pro rozbory vody, prací na jednotných metodách
pro rozbor vody, vydaných v r. 1953. Vykonala mnoho pro
školení vodohospodářů na aktivech, seminářích a přednáškách pořádaných ministerstvem stavebního průmyslu,
Ústřední správou vodního hospodářství, ministerstvem
paliv a energetiky a ministerstvem zemědělství, lesního
a vodního hospodářství. Uplatnila se ve vědeckých a technicko-ekonomických radách těchto ústředních úřadů,
zejména praktickým použitím výsledků chemického rozboru a posudky o znečištění vod a boji o čistotu vod. Po
reorganizaci SZÚ v roce 1952 zde ještě nějakou dobu setrvala a pracovní poměr zde ukončila k 31. 3. 1954. Vrátila
se opět na vysokou školu, a sice na fakultu inženýrského

Foto: Archiv VŠCHT Praha

stavitelství ČVUT a později působila na fakultě technologie paliv a vody VŠCHT.
1. dubna 1954 byla, jako vůbec první žena na vysokých školách technických, jmenována profesorem chemie
vody. V roce 1955 jí byla udělena vědecká hodnost doktora chemických věd a vyznamenání Za vynikající práci.
Účastnila se i na řízení VŠCHT Praha; byla v r. 1955/56
proděkanem a od r. 1957 do r. 1959 děkanem fakulty technologie paliv a vody.
Funkce vykonávala velmi pečlivě, jako všechnu práci,
kterou dělala. Měla mnoho přátel nejen u nás, ale i
v SSSR, kde udržovala přátelské styky s prof. Kalabinou a
Rogovskou z Vědecko-výzkumného ústavu VODGEO
v Moskvě, i s četnými dalšími pracovníky. Měla přátele
v Polsku a v NDR, kde byla též na studijních cestách; předala jim mnoho ze svých zkušeností při svém pobytu tam i
při jejich pobytech v Československu.
Práci na vysoké škole vykonávala v neustálém spojení
s praxí. Spolupracovala s průmyslem, pracovala ve vědecko-technické radě pro vydání jednotných analytických
metod, vedla analytickou sekci fenolového výboru, byla
členkou problémové komise Výzkumného ústavu vodohospodářského a členem jeho poradního sboru. Vydala
soubornou knižní práci a učební texty o analytice vody.
Její práce v Československém fenolovém výboru vedla
k vypracování jednotných analytických metod pro fenolové odpadní vody, v jejichž vydání mělo Československo
světový primát.
Její žák, pozdější rektor VŠCHT Praha, prof. Vladimír Maděra zakončil článek k jejím 75. narozeninám slovy: „Všude, kde pracuje a pracovala, ji mají a měli rádi.
Pro ni samu, pro její lásku k lidem a k životu, práci, pro
znalosti a schopnosti a pro všechno dobro, které pro tolik
lidí za všechna léta svého života vykonala. Proto neumím
lépe skončit tuto vzpomínku k jejímu jubileu, než slovy
Boženy Němcové, její milované autorky: „A kde je lépe,
než mezi lidmi, kteří nás mají rádi; jaká lepší radost, než
radost činit jiným“.
573
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Profesorka Hamáčková zemřela 9. dubna 1968.
Podpořeno projektem MŠMT EUPRO II LE14016,
http://eupro.vscht.cz/gro.

V Royal Institution se polarografie nepěstovala, ale Kalouskovi se podařilo získat pro ni jednoho asistenta, pro
kterého v tamějších ústavních dílnách podle Kalouskových
pokynů postavili polarograf. Po návratu do Prahy v létě
1948 se tematice výzkumu povrchů věnoval po celá
50. léta. Vedl už jako docent práce na disertacích doktorandů o výzkumu filmu eosinu v mezifází rtuť-voda,
o měřeních nízkých povrchových tlaků makromolekulárních filmů bílkovin a o reverzibilitě monomolekulárních
filmů. V roce 1953 převzal po R. Brdičkovi katedru fyzikální chemie, tehdy už na Matematicko fyzikální fakultě,
včetně Brdičkových přednášek (kurz fyzikální chemie).
Poslouchal jsem jako student chemie Kalouskovy přednášky, líbily se mi, ale moji starší kolegové říkali, že nedosahovaly Brdičkova pedagogického mistrovství. Nemohu
posoudit. Za Kalouskova vedení se na katedře nadále pěstovala polarografie, ovšem v menším rozsahu, více jiné
elektrochemické metody. M. Kalousek byl v roce 1960
jmenován řádným profesorem fyzikální chemie znovuzřízené Přírodovědecké fakulty UK.
Prakticky celá 60. léta pobýval v cizině, v zemích
poblíž jeho rodné země. Jako expert UNESCO pracoval na
damašské univerzitě, kde měl za úkol zmodernizovat tamní Department of Chemistry. V roce 1962 byl na univerzitě
v Bagdadu, kde přednášel. Kromě toho jednoho doktoranda připravil po odborné stránce na pobyt v Polarografickém ústavu ČSAV, kam se doktorand hlásil (k Heyrovskému). Téměř 4 roky působil Kalousek opět jako expert
UNESCO v Zambii na lusacké univerzitě. V 70. letech
zaujala Kalouska tematika vlastností stříbrné elektrody při
výzkumu elektrochemických mechanismů fotografických
pochodů.
Kromě desítek původních prací z různých oblastí
fyzikální chemie, které napsal sám či se svými spolupracovníky, sepsal i dvě učebnice: „Elektrochémia“ (Bratislava,
1952) a „Úvod do fyzikální chemie“ (spolu s R. Brdičkou
a A. Schützem), která vyšla v roce 1963.
V roce 1972, padesát let od Heyrovského objevu elektrolýzy s kapkovou rtuťovou elektrodou, byl Kalousek
vyznamenán ČSAV Zlatou medailí Jaroslava Heyrovského
jako jeden z velmi úspěšných žáků Heyrovského polarografické školy.
Po penzionování se M. Kalousek stáhl do soukromí.
Zemřel 6. srpna 1996 téměř zapomenut. Zůstaly však po
něm v elektrochemických encyklopediích pojmy „Kalouskova nádobka“ a „Kalouskův přepínač“.
Jak říkal jeden z mých učitelů: „Být ve jmenném rejstříku např. učebnice není žádný zázrak, ale ocitnout se
v předmětovém je výsada jen nejlepších“.

Zpracováno na základě materiálů z archivu VŠCHT
Praha, publikace Pražské kaly (Jaroslav Jásek, Alena Vrbová, Jan Palas, Praha 2009, ISBN:978-80-86852-26-3)
a vzpomínek pamětníků prof. Jany Zábranské a prof. Michala Dohanyose z Ústavu technologie vody a prostředí,
FTOP, VŠCHT Praha.
Anna Mittnerová

Mirko Kalousek – sto let
Letos v červnu uplynulo 100 let od narození Mirko
Kalouska, profesora fyzikální chemie UK. Narodil se
v dalekém Ázerbajdžánu v městě Nachičevan nedaleko
hranic s Iránem. S rodinou se přestěhoval do Českoslovanska a po středoškolských studiích studoval nejprve na
VŠCHTI v Praze, ale brzy (1935) přešel na Přírodovědeckou fakultu UK, kde pod vedením profesora J. Heyrovského vypracoval disertaci „Polarografický výzkum redox
potenciálů“, kterou stačil obhájit ještě před uzavřením
českých vysokých škol. Referenty této disertace byli
J. Heyrovský a F. Záviška. S Heyrovským publikoval
svoji první práci „Použití zředěného amalgamu v kapkové
elektrodě“ (The use of dilute amalgam in the dropping
electrode) v CCCC v jednom z posledních z čísel tohoto
periodika před jeho zákazem vydávání. V té době vymyslel speciální polarografickou nádobku, v níž referentní
elektroda sloužící jako protielektroda byla oddělena skleněným kohoutem od nádobky s analyzovaným vzorkem.
Tato tzv. Kalouskova nádobka byla publikována v Chemických listech v roce 1940. Kalousek si asistenturu
v Heyrovského Fyzikálně chemickém ústavu UK užil
velmi krátce, jen do uzavření vysokých škol. Nějaký čas
pracoval u firmy Nejedlý, která se specializovala na výrobu polarografů. Větší část válečného období však strávil v
Pardubicích-Rybitví, kde pracoval v elektrochemické laboratoři Spolku pro chemickou a hutní výrobu. Tam se mj.
zabýval elektrochemickou oxidací hydrochinonu.
Po válce se vrátil na asistentské místo na univerzitě
a nadále studoval problémy polarografie. V roce 1946
zkonstruoval přepínač (po něm pojmenovaný), s jehož
pomocí bylo možno registrovat proudy náležející elektrodovým dějům produktů, event. meziproduktů elektrodových reakcí. Téměř rok (1947–48) strávil v Anglii v londýnském Royal Institution u profesora E. Rideala, který
mu určil téma k jeho pobytu, totiž vypracovat metodu ke
stanovení molekulové hmotnosti vysokomolekulárních
látek, např. bílkovin, z měření tlaku povrchové blanky.

Jiří Jindra
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Aprílový klub
Aminokyseliny nejsou tak jednoduché, jak jsme
si mysleli

Jezte červenou řepu, budete zdravější
Tentýž časopis na straně 38 pod nadpisem Zázračný svět
vitaminů:
„.....Tým britských výzkumných pracovníků došel k závěru,
že právě červená řepa výrazně snižuje krevní tlak u lidí
s hypertenzí. Obsahuje totiž velké množství anorganických
dusičnanů. Ty se v těle přeměňují na oxid dusnatý, který
uvolňuje a rozšiřuje cévy. .....“

Časopis 21. století z 3. března 2015 uvádí na str. 13
v článku zabývajícím se vznikem života:
„....Některé nalezené meteority obsahovaly složité organické sloučeniny. V kosmu byl dokonce objeven antracen,
což je stavební prvek aminokyselin. ....“

Že by právě pro červenou řepu platily zvláštní normy na
obsah dusičnanů?
Mgr. Jana Dudrová, Českolipská 381, Praha 9

Zprávy
Nové matematické a simulační produkty
nabízené firmou Humusoft

cí prvky. Názorná vizualizace usnadní ladění modelů a je
využitelná nejen ve vývoji, ale také při prezentaci dosažených výsledků. Simulace modelů v reálném čase je nyní
dostupná kromě Windows i na platformě Mac OS X.
MATLAB, Simulink a jejich nadstavby tvoří špičkové integrované prostředí pro vědeckotechnické výpočty,
modelování, návrhy algoritmů, simulace, analýzu a prezentaci dat, měření a zpracování signálů, návrhy řídicích
a komunikačních systémů. MATLAB je nástroj jak pro
pohodlnou interaktivní práci, tak pro vývoj širokého spektra aplikací. Typickými uživateli jsou vědečtí pracovníci
a technici v telekomunikacích, energetice, automobilovém,
leteckém, kosmickém a jaderném průmyslu, pracovníci
v oblasti chemie, lékařství, biotechnologie, životního prostředí a dalších přírodních věd, ekonomové, ale i odborníci
v sektorech obrany, finančnictví, těžkého strojírenství
a podobně. MATLAB a Simulink jsou v současnosti standardem v oblasti technických výpočtů a simulací. Na světě
je provozováno více než 400 tisíc licencí, což představuje
více než 1 milión uživatelů. V České republice a na Slovensku je registrováno více než 2000 licencí výpočetního
systému MATLAB. Mnohé z těchto licencí jsou víceuživatelské, takže odhad počtu aktivních uživatelů výrazně
přesahuje číslo deset tisíc. MATLAB a jeho nadstavby
jsou k dispozici prakticky pro všechny běžné počítačové
platformy – Windows XP, Windows XP 64-bit, Windows
Vista 32/64-bit, Windows 7 32/64-bit, Windows 8 32/64bit, Windows 8.1 32/64-bit, Linux 64-bit a Macintosh
(Intel). Minimální HW konfigurace – paměť 1024 MB
(doporučeno 2048 MB) RAM, 1 GB diskového prostoru
pro hlavní modul MATLAB. Cena jednouživatelské časově neomezené licence základního modulu MATLAB činí
Kč 73 980 + DPH (pro školy 17 980,- bez DPH), cena
Simulinku činí Kč 109 980 + DPH (pro školy Kč 16 980 +
DPH), další nadstavby lze pořídit v cenách od Kč 7 980 +

Dne 28.4.2015 uspořádala firma Humusoft tiskovou
konferenci, na které představila nová vydání výpočetních,
vývojových a simulačních prostředí. HUMUSOFT s.r.o. je
výhradním zástupcem firmy MathWorks (MATLAB®) pro
Českou republiku a Slovensko a dále v ČR a SR zastupuje
firmy COMSOL (COMSOL Multiphysics – nástroj pro
modelování a simulace multifyzikálních procesů) a dSPACE (vývojové systémy pro řízení a simulaci v reálném
čase). Své aktivity dělí společnost rovným dílem mezi
výrobu, prodej a servis přístrojového a programového vybavení. Mezi oblasti zájmu firmy patří řídicí technika,
informační technologie, vědeckotechnický software a simulace technologických i ekonomických procesů. Primárním cílem zmíněné tiskové konference bylo představit
nové vydání výpočetního, vývojového a simulačního prostředí MATLAB® R2015a a další novinky z repertoáru
nabídek firmy.
MATLAB představuje nejen systém pro řešení složitých matematických a fyzikálních výpočtů, ale nabízí
i vývojové prostředí, ve kterém lze vytvořit programy,
které budou řešit daný problém se zadanými parametry.
MATLAB R2015a přináší rozšíření podpory práce s rozsáhlými daty, ovládání výukového hardware z MATLABu,
interaktivní grafické ovládací prvky v modelech Simulinku, hardware-in-the-loop simulace v reálném čase na platformě MAC OS X, spouštění modelů Simulinku na mobilních zařízeních Apple a čtyři zcela nové nadstavby: Robotics System Toolbox, Antenna Toolbox, Vision HDL Toolbox a Simulink Test. Zajímavé novinky přináší i grafický
nástroj Simulink. Nyní je možné doplnit modely dynamických systémů o animované ukazatele a interaktivní ovláda575
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DPH do Kč 384 980 + DPH. Uvedené ceny v sobě zahrnují 1 rok předplatného na nové verze produktů (update)
a technickou podporu. Studentská verze MATLAB & Simulink je k dispozici za Kč 1 380 + DPH.
Program COMSOL Multiphysics švédské společnosti COMSOL® je softwarový inženýrský nástroj určený
k modelování a simulaci fyzikálních dějů. Jedná se o dynamicky se rozvíjející program pro modelování a simulaci
fyzikálních procesů popsatelných pomocí parciálních diferenciálních rovnic. Na jaře roku 2015 byla vydána další
verze COMSOL Multiphysics 5.1, která zpřístupní kompletní knihovny modelů bez omezení strukturou licence
a 20 nových výukových demo příkladů. Systém je k dispozici pro všechny běžné počítačové platformy a spolupracuje s programem MATLAB R2015a.
HUMUSOFT s.r.o. a firma dSPACE GmbH dale uvádějí na trh České republiky a Slovenska MicroLabBox,
nový systém pro řízení a simulace v reálném čase. Nástroje dSPACE pokrývají kompletní vývojový proces včetně
vývoje prototypů a používá je většina předních světových
výrobců automobilů a automobilových komponent.
Podrobnější informace o zmiňovaných produktech
a dalších aktivitách firmy nalezne zájemce na adrese
http://www.humusoft.cz/archiv/press .
Pavel Chuchvalec

na emailovou adresu zdenek.herman@jh-inst.cas.cz
(Dr. Z. Herman, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
AV ČR, Dolejškova 3, 182 23 Praha 8).
Uzávěrka přihlášek je 30. září 2015. Práce budou
správní radou nadačního fondu vyhodnoceny do 31. 12.
2015, výsledky budou vyhlášeny a cena předána na zvláštním zasedání během Konference České společnosti pro
hmotnostní spektrometrii v Hradci Králové v dubnu následujícího roku. Vítěz bude na konferenci pozván a bude mu
hrazeno cestovné a pobytové náklady na konferenci.
Dr Michal Fárník, předseda Správní rady NFR
Dr. Zdeněk Herman, zakladatel NFR

Jak spojit vědu, umění a beletrii
U příležitosti slavnostní inaugurace nového rektora
Západočeské University v Plzni dne 1. dubna t. r. bylo
i pokřtěno druhé vydání knihy „Světem badatele“. Jeho
tvůrce, fyzikální chemik Jaroslav Šesták, emeritní vědec
AV ČR, honosící se titulem dr.h.c., povětšinou udělovaným jen význačným politikům, patří mezi renomované
autory a před několika lety byl vyhodnocen mezi dvacet
nejcitovanějších českých fyziků (termodynamika). Napsal
řadu vědeckých knih, které nejen spolueditoval, ale
i graficky upravoval včetně návrhu jejich knižních přebalů,
a které získaly zasloužený mezinárodní ohlas. Této zkušenosti využil i při sestavování své beletrické prvotiny, když
napsal biografickou knihu svých zážitků z cest po nejrůznějších destinacích světa a opatřil ji bohatou fotografickou
ilustrací. Tato interdisciplinární kniha „Světem badatele“
je pokusem přiblížit čtenáři osobní prostředí vědeckého
pracovníka a jeho široký kulturní záběr jak sám autor říká
„na pomezí vědy a filosofie přírody“, což byl i předmět,
který dlouhodobě přednášel na New York Universitě
v Praze.
Šestákovo vyprávění je čtivě humorné řadicí nejrůznější až fantastické příhody Hrabalovským stylem, nebojí
se použít sarkasmu na svůj vlastní účet, čímž se přibližuje sebeironizující knize světoznámého fyzika, ale taky
malíře a bubeníka Richarda P. Feynmana „To snad nemyslíte vážně!“ (Světová literatura 1985). Text je napsaný
poutavě a provází čtenáře několika částmi knihy. V první
žertovně popisuje svoji genezi badatele od školních lavic

Cena Zdeňka Hermana 2014
Nadační fond Resonance s potěšením oznamuje, že
v 1. ročníku soutěže o Cenu Zdeňka Hermana za nejlepší
doktorskou disertační práci z chemické fyziky nebo hmotnostní spektrometrie zvítězila disertační práce „Vliv rozpouštědla na iontové párování a fotoionizaci ve vodě“ (Solvent Effects in Ion Pairing and Photoionization of
Water) Mgr. Ing. Evy Pluhařové, PhD. (Přírodovědecká
fakulta UK, vedoucí práce prof. Pavel Jungwirth).
Vítězka převzala cenu na zvláštním zasedání, věnovaném nadačnímu fondu, během 4. Konference České společnosti pro hmotnostní spektrometrii v Hradci Králové,
dne 16. dubna 2015 (viz fotogalerie na webu Ustavu fyzikální chemie j. Heyrovského AV ČR, sekce Nadační fond
Resonance.).
Dr Michal Fárník, předseda Správní rady NFR
Dr. Zdeněk Herman, zakladatel NFR

Vyhlášení soutěže pro rok 2015
Nadační fond Resonance se sídlem v Ústavu fyzikální
chemie J. Heyrovskeho AV ČR vyhlašuje druhý ročník
soutěže o „Cenu Zdeňka Hermana“ (ve výši Kč 10 000)
o „nejlepší doktorskou disertační práci, přihlášenou do
soutěže, ze všech oblastí chemické fyziky a ze všech oblastí hmotnostní spektrometrie“.
Přihlášky do soutěže, t.j. krátký životopis a disertační
práci v plném znění v elektronické formě, zašlete prosím
576
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autor působí v akademické radě university. Laudatio pronesl doc. Zdeněk Pinc, z Humanitní fakulty UK, jejíž
vznik autor před lety garantoval. Kniha by se mohla stát
bestsellerem pro všechny, co milují vzrušující příběhy,
vtip, neobyčejnost, dobrodružství, krásu přírody a i nevšední vědecké paralely.
Dodatkem v knize jsou jeho umělecké fotografie, kde
se autor snažil nakreslit svět ve svém vnitřním pohledu
jakéhosi nadčasového nahlížení do nitra obyčejných míst.
Knihu vydalo nakladatelství OPS (2014 a 2015) a je dostupná v knihkupectvích (za přijatelnou cenu 390 Kč)
a uvedena na webovských stránkách ´Kosmas´: http://
www.kosmas.cz/knihy/203434/svetem-badatele/. Obsahuje 348 stran, 50 celostránkových fotografií (ISBN 878-8087269-38-1), autorův e-mail: sestak@fzu.cz.
Jiří J. Mareš,
zástupce ředitele Fyzikálního ústavu AV ČR

až na věhlasná mezinárodní sympozia, kde se proslavil
svým zvykem jezdit na konference s ruksakem, ve kterém
vozil nezbytný spacák umožňující jeho přespání jak
v parku university či pustině velehor. Dále popisuje řadu
nezvyklých výprav, jako vlakem na konferenci v Číně,
autostopem za severní polární kruh nebo do dalekého Himaláje, horolezecké expedice do hor Kavkazu a Pamíru
nebo cesty po severní a jižní Americe, Číně nebo Austrálii,
což doplňuje svým filosoficky laděným komentářem.
Pro odbornou veřejnost je ale zajímavé, že knihu
vhodně doplňují i odborně-populární a neméně čtivé texty
třeba o fyzikálně-náboženském vzniku světa, souvztažnosti vědy a člověka a jeho hledání ještě neprošlapaných cest,
popisu termodynamického světa a podobnosti chování
mikročástic a lidí v mnohačásticovém systému, povahopis
netradičních termodynamicko-ekonomických souvztažností včetně aplikace termodynamického Carnotova cyklu
v ekonomice, úvahy o teplotě a o možných změnách klimatu v pohledu působení člověka na podnebí naší planety,
diskuze otázek energetické soběstačnosti či rozbor objektivity grantových agentur, včetně jeho návrhu nahradit tradiční způsob recenzí nezaujatým losováním. Tento text
navazuje na jeho předchozí knižní publikace, odbornou,
filosofickou a fotografickou „Heat, Thermal Analysis and
Society“ (Nucleus 2004) a zejména editorskou a autorskou
práci na dvou knihách „Glassy, Amorphous and NanoCrystalline Materials“ (2011) a „Thermal Analysis of
Micro, Nano- and Non-Crystalline Materials“ (2013), které se zařadily mezi dvacet nejprodávanějších knih renomovaného nakladatelství Springer. Jejich pokračováním je
připravovaná kniha „Thermal Physics and Thermal Analysis“ (Springer 2016).
Kmotry knihy se stali rektoři, doc. Miroslav Holeček,
rektor Šestákova mateřského pracoviště ZČU Plzeň, prof.
Karel Melzoch, rektor VŠChT Praha – alma mater raných
studií autora a prof. Zdeněk Kůs, rektor TUL Liberec, kde

Expozice Chemie kolem nás
v Národním technickém muzeu
má nový katalog
V Národním technickém muzeu byla
v červnu roku 2013 otevřena nová
trvalá expozice s názvem Chemie kolem nás. K expozici byl nyní vydán
také rozsáhlý katalog, který je vlastně
„expozicí do kapsy“, neboť zahrnuje
veškeré texty, vybrané fotografie a archivní materiály,
které lze v expozici nalézt.
Publikace je podobně jako expozice koncipována
jako „procházka“ dnem, ve kterém každého z nás
„chemie“ obklopuje.
Chemie hrála velkou úlohu
v minulosti, procházela mnoha vývojovými etapami
a život současného člověka si nelze bez ní a jejích výsled577
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ků představit. Souvislosti si často ani neuvědomujeme –
mnoho předmětů denní potřeby, mnoho procesů, které
považujeme za normální a běžné, pochází od chemiků z
výzkumných, technologických a průmyslových laboratoří
ve vědeckých centrech i velkých továrnách. Počáteční
kapitoly katalogu Na počátku jsou suroviny, Výroba
a technologie, Obal a transport a Produkty seznamují
čtenáře s chemickými procesy a postupy od těžby suroviny
po finální podobu výrobku. Dalším tématem je Vzduch
a voda. Část Hygiena zahrnuje kapitoly věnované historii
mýdla, používání zubních kartáčků a pasty, praní a kosmetice. Obsažná část Potraviny zahrnuje problematiku uchovávání, balení a konzervace potravin, informuje o přídatných látkách (aditivech), historii mlékárenství, lihovarnictví a vinařství, pivovarnictví a cukrovarnictví. Nezbytnou
součástí našich životů je péče o zdraví, proto je tomuto
tématu věnovaná část Léčiva. Všeobecně srozumitelným
příkladem úlohy chemie a aplikace výsledků bádání může
být např. pokrok ve vývoji nových materiálů. Na vybraných předmětech je demonstrován vývoj materiálového
složení a s ním spojené změny funkce i funkčnosti, účelu
i účelnosti, efektivity, vzhledu, velikosti i použití. Někdy
jde o náhradu klasického materiálu, jindy o významnou
inovaci nebo o syntézy látek zcela nových. Podstatnou část
katalogu tvoří texty a obrázky věnované vývoji materiálů,
obsahuje kapitoly Dřevo a papír, Kovy, Nekovy, Sklo,
keramika a porcelán. Významným milníkem v historii
zaujímaly polymery. Kapitola nazvaná Doba plastová
zahrnuje kromě historického vývoje také část Recyklace –
druhý život, druhá šance. K polymerním látkám patří také
textilní vlákna, tato část je rozdělena na Chemická vlákna
z přírodních polymerů a Chemická vlákna ze syntetických
polymerů. Materiálovou část zakončuje kapitola Barviva
a pigmenty. Námětem expozice i katalogu byla úloha chemie v běžném životě, proto jsou zahrnuty také informace
vztahující se k dopravě: Automobily, Letadla, Pohonné
hmoty, Pneumatiky. Součástí každodenního života je
i trávení volného času, jehož podobu vývoj chemie také
ovlivnil. Z mnoha možností jsem pro kapitolu Volný čas
vybrala téma Hračky a sport.
Prostor v knize je věnován také několika významným
postavám české chemie – např. Jaroslavu Heyrovskému,
nositeli Nobelovy ceny za chemii, Otto Wichterlemu
a Antonínu Holému. Sbírky pod mikroskopem je název
kapitoly o práci chemické laboratoře v muzeu, která je
úzce provázaná s restaurátorskými a konzervátorskými
pracovišti a využívá řadu exaktních fyzikálních a chemických metod pro tzv. restaurátorský průzkum i pro dlouhodobé výzkumy, jejichž cílem je optimalizovat péči o sbírky. Publikace je opatřena poznámkovým aparátem, přehledem literatury a seznamem sbírkových předmětů
v expozici. Autorkou katalogu je autorka expozice Ivana
Lorencová, úvodní kapitoly o historii sbírek a alchymii
napsal kurátor sbírky chemie Jan Palas a kapitolu Sbírky
pod mikroskopem vedoucí laboratoře Ivana Kopecká.

Podpora mezinárodní spolupráce ve výzkumu
a vývoji na VŠCHT Praha
Prof. Daniel W. Koon ze St. Lawrence University1,
NY, USA, strávil téměř celý rok svého SABBATICALU
na VŠCHT Praha.
„Vady tenkých vrstev a jejich diagnostika2 “ je oblast
bádání, která spojila díky šťastným okolnostem dva vědce
z opačných koutů světa. Proč si americký fyzik vybral pro
svůj sabbatical právě VŠCHT Praha, Ústav inženýrství
pevných látek na Fakultě chemické technologie, s kým zde
spolupracoval, co bylo předmětem vědeckého bádání
a i něco navíc Vám přiblížíme v následujícím rozhovoru,
který s prof. Koonem vedla Ing. Anna Mittnerová
z Oddělení pro VaV.
Pane profesore, čím se zabýváte na St. Lawrence
University a kde se narodila myšlenka, že Vy, jako fyzik strávíte rok Vašeho vědeckého bádání zrovna na
VŠCHT Praha?
St. Lawrence University3, „myslím, že česky je to
Svatý Vavřinec“, je univerzita, která má asi 2000 studentů,
většina z nich jsou „undergraduates“, to znamená, že to
jsou studenti bakalářského studijního programu, nemáme
magisterské ani doktorské studijní programy. Jsme vzdělávací instituce, nemáme ani rozdílené fakulty, v americké
angličtině tomu říkáme „college“. Na této univerzitě působím už 28 let, nastoupil jsem tam hned po absolvování
mého studia v oboru Solid State Physics (fyzika pevných
látek).
Absolvoval jste na St. Lawrence University?
Ne, absolvoval jsem na Rochester Institute of Technology ve státě New York, je to domov světoznámých
značek jako Kodak, Xerox. Mým oborem byla experimentální fyzika pevných látek. Na St. Lawrence University
učím tři předměty během každého semestru, takže když
pořád dokola učíte, je těžké k tomu přidat navíc i výzkum.
Ale, každých sedm roků máme na naší univerzitě možnost
vybrat si rok na vědecké bádání „sabbatical year“, kdekoliv mimo univerzitu. V tom roce se pak zaměříme jen na

Ivana Lorencová

Prof. Daniel W. Koon, foto: archiv VŠCHT
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výzkum, opravdu nikoho neučíme. Mnoho lidí na VŠCHT
se mně ptá „učíte zde nějaké předměty?“ a já odpovídám
NE, vždyť mám sabbatical. Většina českých profesorů, se
kterými jsem o tom mluvil, mně to závidí.
Moje žena taky učí, nedaleko, na Clarkson University
učí „English composition“ pro „no native speakers“. Já
i moje žena milujeme cestování po světě a ona má zkušenost hlavně s přistěhovalci.

Ano, projekt jsme napsali, podali, dostal i dobré ohodnocení, ale nevešel se do seznamu těch, kterým bylo uděleno financování. Nicméně sabbatical je schéma, kdy zaměstnanec naší univerzity může strávit buď půl roku, to je
1 semestr za plný plat nebo 2 semestry při polovičním
platu, mimo mateřskou univerzitu, na jiném pracovišti a
věnovat se plně výzkumu. Já jsem se rozhodl vybrat si celý
rok za poloviční plat, protože když jsem si přepočítal, jaké
jsou náklady na živobytí v Praze, vzal jsem v úvahu směnný kurz US$, zjistil jsem, že i když nedostanu navíc žádný
grant, na vše budu mít peníze.

Jak jste přišel na to jet zrovna do Prahy?
To byla náhoda, dostal jsem od jednoho časopisu
k recenzi článek, který mně okamžitě zaujal, ani jsem ho
celý nepřečetl a už z obrázků a schémat mně bylo jasné, že
vím, o čem autor píše a co je jeho práce. Podíval jsem se
na autora, je-li to někdo, koho bych znal, pak jsem se podíval na místo a zjistil, že je to Praha.
Ještě za mlada, těsně před absolvováním mého studia,
jsem získal grant od Fulbrightovy nadace4 na studijní pobyt v tehdy západním Berlíně, bylo to v letech 1981–82,
u Vás ještě v době hlubokého socialismu. Dva z mých
kolegů se chystali navštívit Budapešť a Prahu, tak jsem se
k nim připojil a strávil jsem tehdy 24 hodin v Praze. Okamžitě jsem se do ní zamiloval, nádherné město. Takže
když se zmíněný článek objevil na mém pracovním stole,
neváhal jsem. Mě ta myšlenka jet do Prahy strašně přitahovala, protože jsem najednou viděl, že někdo na jiném
konci světa pracuje na stejném „projektu“ jako já a to mně
strašně zaujalo, poznat, jak to dělá ten druhý. Porovnat si
naše práce, protože v Praze ten projekt řešili na experimentální bázi a já jsem tu samou práci řešil z teoretického pohledu. Lákavé na tom bylo porovnat naše dva rozdílné
přístupy, zjišťovat, jak se vzájemně doplňujeme –
„complementarity“.

Hlavně bychom si měli povědět něco o vašem výzkumu, o projektu na kterém pracujete na Ústavu inženýrství pevných látek6.
Jak bych Vám to přiblížil – jedna z analogií je historka kolem Archimedova zákona, určitě ji znáte, kdy syrakuský král Hierón potřeboval zjistit, zda jeho zlatá koruna
je opravdu jen ze zlata, jestli v ní není část zlata nahrazena
stříbrem. Archimédes dokázal spočítat, kolik zlata
v koruně skutečně chybí, na základě znalosti, jaký objem
zaujímá jeden gram zlata a jaký objem jeden gram stříbra.
No a co zajímá nás v našem projektu? Podívejte se tady,
když použijeme tento kruhový disk měděné folie na naší
zkušební destičce a měříme na ní elektrické vlastnosti,
pak uděláme v disku malý kulatý otvor, změní se vlastnosti, které měříme? Otázka je, jak velkou roli hraje velikost,
umístění a tvar otvoru na zmíněném disku na změnu měřených fyzikálních vlastností.
Tady bych přeci jenom raději vložila popis pokusů, jak je vysvětluje doktorandka Dr. Náhlíka Ing.
Martina Heřmanová, která pilně pracuje na experimentální části projektu, a velice napomohla teorii potvrdit:
V naší laboratoři se zabýváme výzkumem v oblasti
citlivosti tenkých vrstev k lokálním defektům. K tomuto
účelu využíváme elektrická měření, konkrétně měření rezistivity a Hallova koeficientu metodou Van der Pauw. Metoda Van der Pauw má tu výhodu, že po splnění známých
předpokladů nevyžaduje konkrétní tvar vzorku. Velikost
citlivosti závisí na více faktorech – na tvaru vzorku (tenké
vrstvy) a velikosti, tvaru a umístění defektu. Abychom byli
schopni prověřit všechny tyto faktory, připravili jsme několik sérií vzorků rozličných tvarů s různou velikostí
a umístěním defektů. Vzorky byly připraveny fotolitograficky, postupem vyvinutým v naší laboratoři, aplikací na
běžně dostupné desky plošných spojů (měděná fólie
tloušťky 35 μm). K měření rezistivity a Hallova koeficientu využíváme speciální přípravky vyvinuté Ing. Náhlíkem
a přístroje značky Keithley. Experimenty jsou řízeny počítačem (software v prostředí NI LabView vyvinutý v naší
laboratoři).
Z porovnání naměřených hodnot u vzorku s defektem
a bez defektu lze posuzovat citlivost sledovaných veličin
k defektům. Prof. Koon zkoumá tento problém teoreticky
řešením Laplaceovy parciální diferenciální rovnice metodou sítí v programu MS Excel. Naše výsledky jsou v dobré

Určitě, „complementarity“ je jedna z podmínek
evropských projektů navrhovaných v programu
HORIZON 2020.
Vždycky, než jsem vyjel někam na sabbatical, tak
jsem si chtěl předem ověřit, jak to na daném místě vypadá,
mluvit s lidmi a se studenty, se kterými strávím následující
rok. Takže než jsem se zavázal k sabbaticalu v Praze, přijel
jsem na týden do Prahy i s manželkou, bylo to v létě 2013.
Naskytla se báječná příležitost ukázat jí historické město,
Karlův most a další pamětihodnosti. Pro mě zase, setkat se
studenty a lidmi, se kterými budu na projektu pracovat,
prohlédnout si laboratoře, zjistit si, jaké mají vybavení,
možnosti. Taky jsem chtěl při této příležitosti promluvit
s mými kolegy z Dánska z Kodaně, se kterými na projektu
též spolupracuji, probrat s nimi otázky, jak ve výzkumu dál
pokračovat. Vnitřně jsem cítil, že je to perfektní kombinace,
nádherné místo, kde budu pracovat a taky skvělá skupina
spolupracovníků, kteří doplňují moje znalosti a dovednosti.
Rozhodnutí bylo učiněno, roční sabbatical v Praze.
Ale teď bylo nutné najít možnost, jak pobyt zafinancovat. Vzpomínám si na naši dřívější e-mailovou korespondenci a rozhodnutí podat návrh projektu na Marie
Curie5 International Incoming Fellowship grant
v 7. RP. Ten jsem Vám pomáhala připravit a podat.
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shodě. A jak dodává Dr. Náhlík, to co prof. Koon nasimuloval teoreticky, to my jsme bezprostředně ověřili experimentálně. Podnětem pro naši spolupráci bylo zjistit, zda
teorie a experiment dojde ke stejnému výsledku a to se
nám buď potvrdilo, nebo jsme společně našli příčinu odchylek a používané postupy operativně korigovali jak na
straně teoretické, tak experimentální. Jsme s Danielem
podobného ražení, je radostné, když dojde ke shodě teorie
s experimentem, ale ještě více vzrušující je hledat příčiny
rozdílů.
Strávil jste rok v Praze na VŠCHT, můžete porovnat práci na St. Lawrence University a u nás? Co byste
nám doporučil, kde můžeme něco zlepšit?
Těžko říci, jsem solitér, rád bádám v laboratoři, pohlcen svým projektem. Nejsem typ člověka, který by vyhledával širší společnost, takže je pro mě těžké odpovědět na
Vaši otázku. Každopádně musím říci, že tým, se kterým
jsem zde spolupracoval na tomto oddělení, je výborný,
dokonce jsme měli i krásnou vánoční besídku.

Foto: Laboratoř Ústavu inženýrství pevných látek, zleva: Ing.
J. Náhlík, CSc, prof. D. Koon, Ing. M. Heřmanová. Foto: Archiv
VŠCHT Praha

zejména u mladých lidí „undergraduate“, o Českou republiku, ti, co už zde byli, předávají dobré reference svým
kamarádům, využijte toho.

Ano znám to, chemici jsou lidé, kteří jsou spokojeni, když mohou bádat ve své laboratoři a neobtěžují je
všechny ostatní záležitosti, jako je administrativa, shánění peněz na granty. Proto je potřebné, aby na škole
byly servisní oddělení, které za výzkumníky všechny
tyto záležitosti vyřizují.
Pro cizince, je velmi těžké zjistit, jaké jsou v příslušné
zemi možnosti, jaká je tam výzkumná infrastruktura, jaké
projekty se tam řeší, kdo co dělá, vyjma toho úzkého oboru, ve kterém bádáme. Pro nás Američany je zejména bývalý socialistický blok pořád oblast, která je velkou záhadou, částečně i kvůli jazyku, jakým mluvíte.
Já mohu doporučit sledovat FACEBOOK, ne kvůli
posílání osobních fotografií, ale Fulbrightova nadace má
velmi dobré stránky se spoustou zajímavých nabídek
zejména pro studenty7, mají spoustu programů, nabízejí
českým studentům specifická místa v USA, kde mohou
získat studijní stipendium.
Doporučuji, abyste zveřejnili, jaké jsou spolupráce na
Vašich fakultách a ústavech s americkými týmy, tím byste
měli začít. Nyní v Americe vzrůstá povědomí a zájem,

Co byste chtěl dodat na závěr?
Když jsem našel článek s prací, která nás spojila,
a podíval jsem se na název instituce, která se jmenovala,
Institute of Chemical Technology, tak jsem si říkal, no ale
já jsem fyzik, ne chemik, jaké to bude? Bylo to pro mě
velmi přínosné být jako fyzik v týmu fyziků a být obklopen ostatními, kteří jsou chemiky. Vždyť většina přístrojů,
které dnes chemici využívají, je vyvinuta fyziky.
Děkuji Vám za Váš rozhovor a přeji Vám i do budoucna dobrou spolupráci s našim týmem a doufám, že
se nevidíme naposledy!

Podpořeno v rámci programu MŠMT EUPRO II, projektu LE12005, http://eupro.vscht.cz/kampus.
Anna Mittnerová
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Obr. 1. Vzorky s otvorem a zářezy proměnné délky
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Osobní zprávy
technologů.
V současné
době
vyučuje
předmět
„Navrhování procesů“, pro který nepochybně neexistuje
povolanější učitel. Svoje bohaté zkušenosti zde předává
mladé generaci v českém i anglickém jazyce. I zde tedy
stále „jede“!
Popřejme prof. Paškovi k jeho polokulatinám pevné
zdraví, hodně štěstí a pohody!
Za všechny přátele, nejen z VŠCHT Praha
Libor Červený

Polokulatiny pana prof. Ing. Josefa Paška, DrSc.
Cyklohexylamin 600 MCHZ
Ostrava; Anilin 2000 MCHZ
Ostrava; Isopropylamin 4000
MCHZ Ostrava; Furfurylalkohol
Spolchemie Ústí; Mastné aminy
a mastné polyaminy Spolchemie
Ústí; Úpravy procesu technického
dodecylbenzenu Petrochema Dubová; Acetanilid a 2-aminothiazol Chemopharma Ústí;
Benzylamin, dimethylcyklohexylamin, pentamethylethylendiamin, ethylanilin a diethylanilin, vše MCHZ Ostrava;
Hydrogenace tetramethylpiperidonu, Chemko Strážske;
Úprava rektifikace cyklohexanonu, Chemko Strážske; Rektifikační linka pro výrobu kapalných kaučuků, Kaučuk
Kralupy; Chloroctová kyselina 10 000, Fuxin Čína; Úprava rektifikace benzenu, DEZA Valašské Meziříčí; Anilin
8000, MCHZ Ostrava; Antiozonanty na bázi
4-aminodifenylaminu, Duslo Šala; V rámci komplexu antiozonantů byla vybudována výrobna difenylaminu,
4-aminodifenylaminu, síranu sodného a Pd-katalyzátoru;
Anilin 100 000, MCHZ Ostrava; Nová rektifikace pyrolidonu, Taminco Gent Belgie; Kontinuální proces výroby
pyrolidonu, Taminco Gent; Dimethylacetamid, Taminco
Gent; Dimethylamid kyseliny dekanové, Taminco Gent;
3-Dimethylaminopropylamin, Taminco Gent; Nová rektifikační linka dimethylaminopropylaminu; 3-Dimethylaminopropylamin, Taminco St. Gabriel USA; Dimethyldodecylamin, Taminco Pace USA; Hydrogenační rafinace
destilačních zbytků ze dvou výroben dimethylaminů,
Taminco Leuna Německo; Naftalen z pyrolýzního oleje,
RPA Unipetrol Litvínov; Anilin 300 000, Tosoh Tokuyama Japonsko; Závod na sanaci podzemních technologických roztoků po chemické těžbě uranu, Diamo Stráž pod
Ralskem; Úprava rektifikace monomethylanilinu, Pigment,
Tambov Rusko

85

Za Karlem Mickou
V sobotu 11. října 2014 se ve věku 84 let s tímto světem rozloučil zasloužilý český fyzikální chemik –
elektrochemik RNDr. Karel Micka, DrSc., pracovník Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR. Zemřel po kratší nemoci způsobené úrazem.
Karel Micka (dále jen KM) se narodil roku 1930
v Praze v rodině majitele známé rukavičkářské manufaktury. Šestiletý jedináček Karel navštěvoval anglickou obecnou školu, kde získal dobré základy angličtiny. Středoškolská studia absolvoval za války na malostranském Nerudově gymnáziu. Zalíbil si přírodní vědy, nejvíce lnul k chemii. Pokusy dělal doma v bytě už od 12 let. V roce 1947
tam došlo při neopatrném zacházení s výbušnou směsí
k explosi, při které byl KM těžce zraněn, přišel o levé oko.
Ale ani tato událost ho neodradila od úmyslu chemií se
zabývat. Po maturitě v roce 1949 vstoupil na Přírodovědeckou fakultu UK ke studiu chemie. V té době tam učili
profesoři Jaroslav Heyrovský (1890–1967), Rudolf Brdička (1906–1970), Oldřich Tomíček (1891–1953), Josef
Koštíř (1907–2000), Stanislav Škramovský (1901–1983 )
a Josef Frejka (1886–1957). Hned na počátku vysokoškolských studií se KM rozhodl pro fyzikální chemii, konkrétně pro elektrochemii. Ve 3. ročníku pracoval v laboratoři
Ústavu experimentální fyziky, v budově Fyzikálního ústavu UK, který počátkem století vybudoval dědeček KM
Čeněk Strouhal (1850–1922), jeden čas dokonce rektor
UK. KM byl na dědečka pyšný, v jeho ústavní pracovně
visela Strouhalova fotografie. Prázdninovou praxi student
KM vzhledem ke své specializaci prožil v Pražské akumulátorce, ve vývojové laboratoři Dr. J. Malíka (1921–1995).
Z dob studií je Mickova první publikace uveřejněná v Chemických listech, jež se týkala jím vymyšlené metody výpočtu rychlostních konstant konsekutivních reakcí z pouhých 3 měření. Za téma diplomové práce měl KM zadánu
polarografii vanadu. V září 1953 obdržel diplom promovaného chemika.
Po prázdninách 1953 nastoupil KM do Polarografického ústavu ČSAV (PÚ), který tehdy sídlil v pražské novoměstské ulici Jana Opletala. Profesor Heyrovský Karla

Z výše uvedených procesů, realizovaných panem profesorem Josefem Paškem a jeho spolupracovníky, jde hlava kolem. Sám odhaduje, že objem výroby v nich představuje hodnotu asi 1 mld Euro/rok. Jeho technická tvůrčí
a realizační činnost je úžasná a nedostižná. Přesahuje rámec naší republiky, rámec Evropy, lze ji nalézt
i v takových chemických velmocech, jako jsou Japonsko či
Spojené státy. Dobře ví, že o úspěchu rozhodují znalosti
těch nejmenších detailů každého procesu. O tom, že stále
„jede“, se lze přesvědčit konfrontací s literaturou [Chem.
Listy 94, 476 (2000); Chem. Listy 104, 740 (2010)].
Josef Pašek je ovšem především vysokoškolský profesor, u kterého přes velkou angažovanost v průmyslu zůstává na prvním místě student. Říkává „student má u mne
vždycky přednost!“. Během své pedagogické dráhy zavedl
a koncipoval řadu předmětů a vychoval mnoho úspěšných
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vových článků s pevnými dvouskeletovými elektrodami.
Pro KM to byla jeho první cesta na západ. O palivových
článcích informoval KM československou odbornou veřejnost vůbec poprvé na stránkách Chemických listů v roce
1960. Pro palivové články bylo v PÚ zřízeno nové oddělení, které vedl J. Koryta (1922–1994), které sídlilo v pobočce PÚ v Hostivaři, kam se též přemístil KM jako člen týmu. Tam začal své teoretické práce o porézních elektrodách, což mu vyhovovalo, jeho zálibou byla matematika.
V roce 1963 vycestoval na studijní měsíční pobyt v USA
(režim ho pouštěl, ve vlasti jako pojistka návratu byla Mickova rodina, manželka Eliška a dvě, později čtyři děti)
spojený s přednáškami na podzimním zasedání Americké
chemické společnosti a na univerzitách východu, středozápadu a západu USA. Všude tam přednášel o polarografii
a své teorii porézních elektrod. Nevynechal ani některé
významné neuniverzitní výzkumné laboratoře, kam byl
pozván. KM měl rozhodně nadání na cizí řeči, což mu
umožnilo stát se abstraktorem pro Chemical Abstracts Service
a překladatelem pro CCCC. Tyto honorované činnosti byly
dobrým příspěvkem do rodinného rozpočtu (Mickova rodina
byla šestičlenná), ale připravily ho o volný čas.
Na 4. mezinárodním polarografickém kongresu
v Praze v roce 1966 referoval KM o polarografickém chování suspensí uhličitanu stříbrného. Jádro práce chtěl
s kolegou přihlásit jako objev, ale pro závist chemiků
z toho sešlo. V červnu 1967 otiskly Literární noviny dopis
KM, v němž dobu od února 1948 po současnost označil za
dobu druhého českého temna. Z dopisu měl KM řadu nepříjemností včetně výslechů na StB. Mickův výrok o druhém temnu byl komentován a odsouzen v Rudém právu
a KM se stal nepsaným hrdinou v očích kolegů a přátel.
Dění v Pražském jaru se KM nijak výrazně neúčastnil. Od
dubna1969 byl čtrnáct měsíců v Mnichově jako stipendista
Humboldtovy nadace v Ústavu fyzikální chemie a elektrochemie, který vedl profesor H. Gerischer (1919–1994).
KM se v Mnichově zabýval elektrochemickým chováním
polovodičů, konkrétně oxidu zinečnatého ve formě monokrystalů.
Na podzim 1970 podnikl na pozvání jednoměsíční
cestu do Indie. Tam přednášel a seznamoval se s indickým
elektrochemickým výzkumem v Karaikudi, Bangalore
a dalších městech. Odvezl si odtamtud poznání jógy. Přednášel tam hlavně o svých výsledcích z Mnichova, tj.
o fotoproudech na polovodičové ZnO elektrodě, dále
o porézních elektrodách a předváděl tam film o oscilografické polarografii. Zájem KM se pomalu přesunul na teorii
olověného akumulátoru. PÚ JH měl v 70. a 80. letech –
jeho oddělení zdrojů proudu, v němž KM pracoval – poměrně velkou spolupráci s Pražskou akumulátorkou, Baterií Slaný a katedrou elektrotechnologie VUT Brno, takže
o práci na teorii o porézních elektrodách alkalických
a olověných akumulátorů měl postaráno. Kromě toho KM
sám spolupracoval s katedrou anorganické technologie
VŠCHT Praha a připravoval spolu s docentem I. Roušarem (1932–1996) a dr. A. Kimlou monografie o elektrochemickém inženýrství. Na zakázku v roce 1980 vypracoval teorii elektroosmotického vysoušení zdiva.

znal z jeho studií na univerzitě, vždyť dělal polarografickou diplomovou práci, takže přijetí KM do Heyrovského
ústavu bylo bezproblémové. Karlovi bylo přiděleno místo
přímo v pracovně ředitele Heyrovského. KM byl poučen,
že v době profesorovy polední siesty se má vzdálit z místnosti. V ústavu byl KM zařazen do skupiny vedené
Dr. A. A. Vlčkem (1927–1999) a dostal za úkol měřit co
nejpřesněji půlvlnové potenciály zinku. V únoru 1954 se
část zaměstnanců PÚ přestěhovala na Malou Stranu do
Vlašské ulice do barokní budovy se zahradou. Do tohoto
klidného prostředí se přestěhoval profesor Heyrovský
i KM, jenž tam navázal přátelství s kolegy F. P. Douskem
(1934–2009) a O. Lasotou (1931–1991). K přátelům KM v
ústavu patřil i stážista slovenský chemik L. Treindl, Heyrovského aspirant. Ve Vlašské se KM dobře pracovalo,
jím změřené hodnoty půlvlnových potenciálů zařadil Vlček do publikovaných tabulek. Při měřeních si KM všiml,
že hodnoty potenciálů závisely mj. na průtokové rychlosti
rtuti v kapiláře. Usoudil, že příčinou je konvekce amalgámy zinku uvnitř kapky rtuti a je-li konvekce dostatečně
silná, musí uvádět do pohybu i přilehlou vrstvičku elektrolytu u kapky. Postavil si aparaturu ke sledování pohybu
vodného roztoku u kapky rtuti mikroskopem. Do roztoku
přidal nepatrné množství práškového aktivního uhlí. Při
vhodně nastavené průtokové rychlosti rtuti v mikroskopu
se objevil pohyb částic aktivního uhlí kolem kapky. Tím
dokázal, že uvnitř kapky rtuti dochází k jakémusi víření.
Práce o tom vyšla jak v Chemických listech, tak v CCCC.
Práce s aktivním uhlím byla v podstatě polarografií v heterogenním prostředí. Kandidátskou disertační práci
„Theorie polarisace rtuťové elektrody střídavým proudem“, tedy z oblasti oscilografické polarografie obhájil v
březnu 1957. V práci šlo o moderní matematickou metodu
podloženou experimenty. Od rtuťové elektrody přešel KM
k pevné elektrodě, která na rozdíl od rtuťové kapkové poskytovala stabilní oscilogramy.
V roce 1960 došlo v PÚ k inovaci výzkumného programu. Ústav byl pověřen sledovat kromě polarografie též
nastupující šlágr elektrochemie – galvanické palivové
články. A byl to KM, který sbíral cenné zkušenosti v cizině: v lednu 1961 KM odjel služebně do západoněmeckého
Braunschweigu na tamní Vysokou školu technickou
k profesoru Justimu, kde běžel už několik let výzkum pali582
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O 10 let později KM v Leningradě ve výzkumném
ústavu akumulátorů referoval o svých pracech zaměřených
na elektrody Pb akumulátorů (měření vnitřních odporů
elektrod). V témže roce zabrousil i jinam, zabýval se voltametrií na polyacetylenové elektrodě. Na konferenci Německé chemické společnosti v Kasselu přednášel o vlivu
elektrické vodivosti na rozdělení proudu v elektrodách Pb
akumulátorů. V roce 1992 KM obhájil svůj doktorát na
VŠCHT Praha, a to na téma teorie porézních elektrod. Stal
se tedy druhým DrSc. přes baterie v republice. Vedle aplikované elektrochemie však KM sledoval i základní výzkum, příkladem jsou jeho práce (spoluautorství) o impedanci elektrody s filmem polymeru.
V roce 1994 pracovní skupina na katedře elektrotechnologie VUT, s níž KM už dlouhodobě spolupracoval, se
začlenila do mezinárodního výzkumu Pb akumulátorů pro
elektrická vozidla v rámci ALABC (Advanced Lead-Acid
Battery Consortium), získala bohatě dotovaný grant, který
v ČR vedl doc. Milan Calábek (1936–2008). Tím se skupině doplna otevřely dveře do celého světa. Na konferencích
ALABC i dalších baterkářských konferencích KM
s Calábkem, případně P. Křivákem seznamovali na konferencích baterkářské odborníky postupně s výsledky výzkumu prováděného v Brně na VUT. KM stimuloval svou
přítomností ve zmíněné skupině práce v laboratořích VUT.
zvláště měření kontaktních odporů jím navrženou metodou. Referoval však i o vlivu komprese na funkci Pb akumulátorů s volným elektrolytem i o vlivu přítlaku na elektrody v hermetisovaných akumulátorech se skleněnými
separátory, později dokonce s použitím video projektoru
s animací. Video projekce byla použita i při sledování
rozdělení proudu po povrchu elektrod cylindrických akumulátorů. Na konferenci v Číně KM mj. objasnil zhruba
mechanismus účinku uhlíku na funkci záporných elektrod
Pb akumulátoru a podepřel jej účinkem nevodivého oxidu
titaničitého. V období 1994–2007 KM absolvoval 5 cest
do USA, 3 do Bulharska, 2 do Anglie a po jedné do Švýcarska, Filipin, Australie, Španělska, Malajsie, Francie,
Irska, Indonesie a Číny. Jistě úctyhodný výkon více než
70 letého muže. V posledním dvacetiletí svého života KM
jako spoluautor se podílel v rámci spolupráce s VUT na
45 publikacích uveřejněných v časopisech či sbornících
konferencí. Je to další důkaz neobyčejné činorodosti KM.
Kromě vědy KM měl několik koníčků. Patří mezi ně
hlavně hudba: hra na varhany a poslech duchovní hudby.
V mládí často hrával často v kostelích při pobožnostech.
Zvládal však i náročná díla, např. Haendlova Xerxese,
Bachovy fugy včetně toccaty d-moll. V pozdějších letech
si domů opatřil i digitální elektronické varhany. Jiným
Mickovým koníčkem byla mykologie. Jako mladý si oblíbil i astronomii. Po první cestě do Indie se velmi věnoval
józe. Tu denně praktikoval i při cestách do ciziny jako
fyzickou i duševní relaxaci (meditace). KM byl věřící římský katolík, svoji víru v Boha nikdy neskrýval. Znal však
i východní filosofie. Jeho vášní nakonec byla i poznávací
turistika. Jeho vysoká štíhlá ba hubená postava byla v kruzích elektrochemiků výjimečná, ladila s jeho duchovním
životem. Na doprovodné fotografii je sedmadvacetiletý

KM, který se ani po 57 letech příliš nezměnil. Měl slabý
hlas, kterým však na konferencích sděloval překvapivé
výsledky, které publikum vždy přijímalo.
Posílám Karlovi do elektrochemického nebe upřímný
pozdrav.
Jiří Jindra

Odešel prof. Ing. Jiří Davídek,
DrSc.
Dne 17. dubna se náhle, ze dne na den,
uzavřel život prof. Jiřího Davídka,
jednoho ze zakladatelů moderních
potravinářských věd u nás, známého
a akceptovaného i v zahraničí. Je to
velká ztráta pro všechny, kdo ho dobře
znali, spolupracovali s ním a byli jeho
přáteli. Připomeňme si jeho přínos pro rozvoj oboru, který
představoval.
Ve vědecko-výzkumné činnosti se prof. Davídek zabýval změnami jakosti potravin během výroby a skladování, reakcemi neenzymového hnědnutí, vznikem aromatických látek v potravinách, přirozenými toxickými látkami
v potravinách a jejich změnami během technologického
zpracování a skladování, a potravinářskou analytikou. Je
autorem nebo spoluautorem 15 monografií, z toho 9 cizojazyčných, více než 330 publikací ve vědeckých časopisech a přibližně stejného počtu přednášek na domácích
a zahraničních odborných setkáních. Byl častým oponentem doktorských a výzkumných prací z oboru chemie
a analýzy potravin.
Získané poznatky uplatňoval ve svých přednáškách
předmětů Analýza potravin, Speciální analýza potravin
a Chemie potravin. Spolu s prof. Janíčkem a prof. Pokorným sepsal a vydal v roce 1983 první vysokoškolskou
knižní učebnici Chemie potravin. V roce 1977 byla také
napsána a vydána (jako učebnice pro posluchače fakulty)
kniha Laboratorní příručka analýzy potravin, kterou prof.
Davídek editoval. O vysoké úrovni této odborné literatury
svědčí i to, že tyto učebnice jsou dosud nabízeny jako doporučená literatura ke studiu potravinářských technologií
na příslušných vysokých školách.
Vychoval řadu významných osobností ve svém oboru. Jmenujme alespoň prof. Jana Velíška, prof. Janu
Hajšlovou a prof. Josefa Seiferta.
Prof. Davídek jako spoluzakladatel Odborné skupiny
pro potravinářskou a agrikulturní chemii České společnosti chemické a její dlouholetý předseda byl hlavní organizátor každoročně pořádaného Sympozia o nových směrech
výroby a hodnocení potravin. Působil řadu let jako člen
výboru redakční rady European Food Research and Technology (dříve Zeitschrift für Lebensmittel-Untersuchung
und Forschung) a ve funkci národního delegáta
v European Association of Chemical and Molecular Sciences, Food Chemistry Division pak byl jedním z hlavních
organizátorů prestižních konferencí Chemical Reactions in
Foods, konaných v Praze každé čtyři roky. Byl aktivní do
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konce života. Byl zakladatelem časopisu Czech Journal of
Food Sciences, dlouholetým předsedou redakční rady
a poté jejím členem. Jeho rukama procházaly stovky článků z celého světa. Je také jeho zásluhou, že mladá generace českých potravinářů má možnost publikování
v domácím impaktovaném časopise v anglickém jazyce.
Tento výčet aktivit prof. Davídka ukazuje pouze ryze
pracovní část jeho osobnosti. Nic by nebylo tak zavádějící
v souvislosti s jeho osobností, jako představovat si suchopárného školometa. Jeho expresivní osobnost nenechávala
nikoho v jeho okolí lhostejným a pasivním. Nutila každého k souhlasu nebo k diskusi, ve které se jeho mistrně formulovaným argumentům jen těžko oponovalo. Zdání, že
prof. Davídek byl snad pouze jednostranně orientovaným
odborníkem v chemii a analýze potravin, se ztrácelo při
společenských debatách. Měl široký společenský záběr.
Byl znám svým hlubokým vztahem k výtvarnému umění.
Jeho znalosti a zároveň schopnosti výborného řečníka jej
přímo předurčovaly kvalifikovaně zahajovat výstavy či
psát k těmto výstavám katalogy s výstižnými charakteristi-

kami výtvarných umělců i jejich děl. Mezi výtvarníky měl
celou řadu přátel. To, že byl mezi nimi uznáván, dokazuje
i to, že byl členem výtvarné skupiny Tolerance '95 a ve
výboru Jednoty umělců výtvarných (JUV). V nedávné
minulosti vyšla jeho publikace „JUV po sto letech“, v níž
jsou představeni všichni žijící členové tohoto významného
výtvarného spolku, včetně reprezentativních ukázek jejich
díla.
V neposlední řadě je třeba zmínit lidské dimense prof.
Davídka. Jeho krásný vztah ke svému učiteli prof. Janíčkovi, ale také ke svým následovníkům i k nejmladší nastupující vědecké generaci. Podstatným rysem jeho osobnosti
byla velkorysost. Všude, kde se objevil, šířil veselou pozitivní náladu. Do konce svého života pomáhal rozvoji fakulty i odborné skupiny. V prof. Davídkovi odešel vědec
a pedagog, který po sobě zanechal neuvěřitelně velký kus
vědecké, pedagogické i organizační práce a který přispěl
k dobrému jménu nejen Ústavu, na kterém pracoval, ale
i celé fakultě, kterou propagoval doma i v zahraničí.
Pavel Rauch.

Výročí a jubilea
70 let
Ing. Karel Kaufman, (4.11.), Rakovník
Ing. Jaroslav Kučera, (18.11.), SPOFA Praha

Jubilanti v 4. čtvrtletí 2015
90 let
RNDr. Leopold Zemene, (11.10.) Technické muzeum
Brno
prof. Ing. Jan Škoda, DrSc., ( 10.12.) ÚOCHB AV ČR
Praha

65 let
Ing. Petr Šimek, (10.10.), ÚOCHB AV ČR Praha
RNDr. Jan Eisler, (13.10.), ChemPlant Technology
Ústí nad Labem
RNDr. Marie Vasileská, CSc., (17.10.), KPÚ Praha
doc. Ing. Petr Pánek, CSc., (11.11.), PedF Ostrava
Ing. Jiří Schöngut, CSc., (14.11.), Litvínov
doc. RNDr. Věra Čížková, CSc., (22.11.), PřF UK Praha
prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc., (26.11.), VŠCHT
Praha
prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc., (25.12.), Univerzita
Pardubice

85 let
Ing. Jaroslav Sluka, (3.10.), VÚFB Praha
prof. RNDr. Emil Paleček, DrSc., (3.10.), Biofyzikální
ústav AV ČR Brno
Ing. Zeno Šimůnek, CSc., (26.12.), VÚPP Praha
80 let
RNDr. Bohuslav Poljak, CSc., (1.10.), VZU NHKG
Ostrava
Ing. Rostislav Pašek, CSc., (6.12.), Brno
Ing. Dušan Thomes, (17.12.), SVÚ Český Brod

60 let
prof. Ing. Zdeněk Fiala, CSc., (3.11.), LF UK Hradec
Králové
doc. Ing. Aleš Horna, CSc., (14.11.), RADANAL
Pardubice
Ing. Dana Kotyzová, (18.11.), LF UK Plzeň
prof. Ing. Zdeněk Bělohlav, CSc., (16.12.), VŠCHT
Praha
RNDr. Naděžda Vrchotová, CSc., (19.12.), CVGZ
AV ČR České Budějovice

75 let
Ing. Jiří Mareček, CSc., (24.10.), OÚ Ústí nad Labem
prof. RNDr. Richard Pastorek, CSc., (11.11.), PřF UP
Olomouc
doc. Ing.Jiří Čmolík, CSc., (21.11.), Setuza
Ústí nad Labem
Ing. Jiří Martínek, (8.12.), FRAMAR Praha

Srdečně blahopřejeme
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Zemřelí členové Společnosti do 7/2015
prof. Ing. Jiří Davídek, DrSc., zemřel 17. dubna 2015 ve
věku nedožitých 83 let.
RNDr. Milan Smíšek, zemřel 24. dubna 2015 ve věku
87 let.
Čest jejich památce

67. Zjazd Chemikov 2015
7. 9. až 11. 9. 2015
Grand Hotel Bellevue, Starý Smokovec
http://www.schems.sk/67zjazd/
e-mail: zjazd.chemikov@gmail.com

Sekcie:
1. Analytická a fyzikálna chémia
2. Anorganická a materiálová chémia
3. Organická chémia a polyméry
4. Vyučovanie a história chémie
5. Životné prostredie, potravinárstvo a biotechnológie
6. Chemprogress
7. Súťaž mladých – posterová sekcia

Organizačný výbor:
Predseda: Dušan Velič
Vedecký tajomník: Viktor Milata
Vedecký tajomník: Jan John
Výkonný tajomník: Monika Jerigová
Hospodár: Zuzana Hloušková
Termíny:
Registrácia do 1. júna 2015
Platba a abstrakt do 1. júna 2015
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