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ZDENĚK SLANINA 
 
TARA centrum, Cukubská univerzita, Japonsko 

 
Byla příliš krásná, aby byla falešná – pravil1 před 

čtvrtstoletím o definitivně potvrzené struktuře C60 jeden 
z jejich otců2 Harold W. Kroto, badatel kombinující zna-
lost řady chemických oborů s výtvarným talentem. Čistě 
uhlíkaté molekuly byly sice známy dlouho (spektrum C3 
bylo ze záření komet získáno3 už v 19. století), leč dlouho 
se těšily jen mizivému zájmu. Na tom nezměnil nic ani 
výsledek Nobelisty Hahna a spol.4,5, že iony Cn až k n=15 
vznikají při výbojích mezi grafitovými elektrodami. Tepr-
ve po válce došlo k mírnému oživení vzhledem k aplikač-
ním aspektům při používání grafitu v extrémních situacích 
(tepelná ochrana kosmických těles, jaderné reaktory), 
a interpretacím spekter astrofyzikálního původu. Nakonec 
i v Praze se prováděly6 v sedmdesátých letech výpočty 
těchto struktur, byť dobové konstrainty je tehdy uťaly 
u C8. Poklidné vody uhlíkatých agregátů však ožily na 
podzim 1985, a pokud by se měl jmenovat jen jeden pů-
vodce těch divokých vírů, pak to bude Harry Kroto, spo-
ludržitel Nobelovy ceny za chemii za rok 1996. 

Rodina Harryho otce pocházela z dnešního jihozápad-
ního Polska, ale ten vzhledem k svému neárijskému půvo-
du před nacisty prchl do Anglie, kam ho pak následovala 
i Harryho matka, která sama Židovka nebyla. Tak se stalo, 
že se Harry narodil v Anglii (přesněji jako Harold Walter, 
ale běžně později používal Harry). Se začátkem války byl 
otec jako příslušník nepřátelské země internován na ostro-
vě Man, nikoliv však matka s batoletem. Původně se sice 
jmenovali Krotoschinerovi, což ale z praktických důvodů 
zkrátili na Krotovi. Po válce se rodině už dařilo lépe a tak 
Harry vystudoval chemii na univerzitě v Sheffieldu a vyra-
zil na dvouroční stáž do Kanady, na renomované pracoviš-
tě Národní výzkumné rady v Ottawě. Později Kroto připi-
soval7 úspěšnost toho ústavu tomu, že badatelé tam měli 
volnost ve volbě výzkumného problému, zatímco dnes 
téměř všude o tom už rozhodují úředníci. 

Od stáže v Kanadě se odvíjel Krotův zájem o moleku-
ly v mezihvězdném prostoru. Jejich složení se dá určovat 
z různých druhů spekter přicházejících na Zemi z Vesmíru. 
To ale znamená připravit v laboratoři molekulu s identic-
kým spektrem. Což nemusí být snadné, neb může jít o dost 
exotické útvary, v naší pozemské přírodě se nevyskytující. 
Tak se Krotovi s dalšími spolupracovníky8 podařilo proká-
zat v jedné oblasti souhvězdí Býka přítomnost dosud ne-
známé molekuly HC7N. A odtud už cesta vedla k otázce, 
co všechno může vznikat v atmosféře uhlíkatých hvězd. 
Jenže na simulace takovýchto podmínek v laboratoři se 
v té době už v Anglii nedaly získat prostředky. Baronka 
Thatcherová totiž přiškrtila rozpočty na vědu. Vzdor tomu, 

že sama původně studovala chemii, byť dosáhla jen bakalář-
ky, neb usoudila, že přírodní vědy pro ni nejsou to pravé. 

Kroto ale nalezl tým v Texasu, disponující aparaturou 
na provedení takového experimentu. Byla to laboratoř 
Richarda Smalley na Riceově univerzitě v Houstonu. 
Smalley sám se ale zajímal hlavně o procesy v parách 
prvků jako křemík nebo germanium, neb byly důležité pro 
mikroelektroniku. Myšlence kontaminovat aparaturu uhlí-
kem, a pak ji zase muset čistit, nebyl zprvu příliš naklo-
něn. Spolupráci napomohl jeho kolega Robert Curl, a tak 
1. září 1985 mohly začít pokusy, aby už 11. září byla do 
redakce odeslána práce, za 11 let oceněná Nobelovou ce-
nou pro trojici Curl-Kroto-Smalley. Rotující grafitový disk 
byl vypařován laserovým paprskem v aparatuře zbavené 
vzduchu, který nahradilo helium. Vznikající páry byly 
vedeny do trysky, ve které se ochlazovaly expanzí. Složení 
produktů se pak určovalo pomocí měření jejich hmotnosti. 
Tak se ukázalo, že dva hlavní produkty mají složení C60 

a C70, dosud nikým nepozorované molekuly. Houstonská 
aparatura však neumožňovala určit jejich strukturu. Po-
dobně jako Max Planck dospěl ke kvantové hypotéze, 
i Houstonský tým se ryze spekulativní cestou propracoval 
k návrhu9, že obě molekuly mají podobu mnohostěnů po-
krytých pětiúhelníky a šestiúhelníky. Tato hypotéza sehrá-
la svou roli v tom, komu připadla Nobelova cena za objev 
fullerenů. Prakticky identický experiment totiž o rok dříve 
zveřejnil10 i tým z laboratoří Exxon, nepustil se však do 
hypotéz o struktuře C60. A Nobelova cena může mít nanej-
výš tři laureáty. Nakonec i ten samotný článek 
s mnohostěnovou hypotézou z roku 1985 měl autorů pět, 
takže i zde muselo dojít na poměřování zásluh na jeho 
vzniku. A to mezi těmi pěti ještě chyběla jedna Číňanka, 
která s Krotem prováděla úvodní experimenty, a byla ne-
zbytná, neb Kroto přiletěvší z britského Sussexu ovládání 
aparatury ovšem neznal – leč ta pak v polovině práce odje-
la na cesty. Avšak gentleman Kroto ji aspoň později zajis-
til dobré místo v americkém výzkumu. Harry Kroto je též 
původcem jména fullereny. V Kanadě totiž navštívil 
i Expo 1967 v Montrealu, kde americký pavilon navrhl 
architekt Richard Buckminster Fuller, známý svými kupo-
lemi tvořenými mnohoúhelníky – stejně jako C60 a C70. 
A tak C60 bylo nazváno buckminsterfulleren a celá třída 
těch látek fullereny. 

Potvrzení té intuitivní hypotézy na sebe však čekalo 
pět let. Molekuly se totiž prvně daly připravit jen 
v mizivých množstvích, a jen v plynné fázi. Zájem začal 
upadat, zdálo se, že věc třeba i zůstane nevysvětlenou 
kuriozitou. Leč pod povrchem výzkumné aktivity přece 
jen probíhaly. Se svou troškou do mlýna přišel 
i japonsko-český tým, který se propracoval k předpo-
vědi, jak by měla vypadat spektra C60 a C70, až bude dost 
materiálu na měření. Článek vyšel v roce 1989 (cit.11) 
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a čekal, až někdo připraví ta větší množství C60 a C70. 
Zásadního průlomu dosáhl už během roku 1990 ně-

mecko-americký tým12 provádějící experimenty 
v Heidelbergu. Ukazálo se, že namísto vypařování lasero-
vým paprskem je třeba použít jen elektrický oblouk 
s grafitovými elektrodami, nastavit tlak helia v určitém 
rozmezí, a pak se fullereny dají produkovat s velkými vý-
těžky jako krystalický materiál. Ale ani tým v Heidelbergu 
neměl dostatečné vybavení na definitivní určení struktury. 
Mohli však změřit ten typ spekter, které předpovídala ona 
úspěšně propašovaná práce. Souhlas představoval první 
nepřímé potvrzení13 struktury. Shodou okolností, Harry 
Kroto byl recenzentem práce z Heidelbergu, obratem ji 
doporučil a dokonce požádal editora časopisu, ať poruší 
recenzentskou anonymitu a autorům jeho jménem pobla-
hopřeje. Později jsem slyšel Harryho vyprávět, že když 
uviděl rukopis z Heildebergu, bral za jisté, že tím mu uni-
ká Nobelova cena. Tehdy ještě doznívala gentlemanská éra 
ve vědě, kterou nyní ničí neviditelná ruka grantového hnu-
tí. Nicméně Krotova skupina dokázala vzápětí změřit14 
NMR spektrum C60, což bylo historicky15 prvé přímé po-
tvrzení symetrické mnohostěnové struktury. 

Nicméně nakonec objevitelé efektivní syntézy fullere-
nů z Heidelbergu ještě Nobelovu cenu sami nezískali, stej-
ně jako objevitel uhlíkových nanotrubek, ač by to v obou 
případech bylo velmi zasloužené. Po úspešné syntéze C60 

a C70 vypukla fullerenová výzkumná lavina, objevily se 
další fullereny jako C78, C80, C82, C84, atd. Zájem se přesunul 
k fullerenům obsahujícím uvnitř mnohostěnu atomy kovů, 
které nabízejí možnosti pro molekulovou elektroniku. 
A také k nanotrubkám, což jsou velmi dlouhé, válcovité 
fullereny, a ku grafenům – nanotrubkám s nekonečným 
průměrem. Takto rychle se vyvíjející výzkumné pole je 
ovšem poněkud nepřehledné i pro Nobelovský výbor. Na-
konec druhá fullerenová Nobelova cena pak padla za gra-
fen v roce 2010, a to za fyziku. Tehdy došlo k mírné kon-
traverzi, neb Nobelovský výbor nedocenil, že první grafen 

byl připraven16 již v šedesátých letech, a odměnil jen dva 
učence, ač mohl odměnit i toho třetího průkopníka. 

Harry Kroto může sloužit i jako příklad, že dodnes 
existují svého druhu polyhistoři – začínal v organické che-
mii, přesunul se do spektroskopie, pak do astrochemie, 
a nakonec do fullerenové vědy a nanotechnologií. Byl 
talentovaným grafikem, rád navrhoval obálky knih. A měl 
velmi vstřícné, přímočaré vystupování, byl srdečným 
a vtipným společníkem. Sám sebe charakterizoval jako 
vyznavače tří věr: Amnesty Internacionalismu, ateismu 
a humoru. Sir Harold Kroto zemřel 30. dubna 2016 ve 
věku nedožitých 77 let po delším zápase s neuro-
degenerativním onemocněním. Mohl se však ještě radovat 
z toho, že laboratoř ve švýcarském Baselu vloni v létě 
definitivně potvrdila17, že za jistá spektra přicházející 
z Vesmíru je odpovědný kladně nabitý C60, čímž se tento 
problém fullerenové historie po třiceti letech uzavřel 
(a naopak se otevřela otázka hledání dalších nanouhlíků 
v universu, včetně třeba i klecí s enkapsuláty18).  
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Obr. 1. Harry Kroto – zátiší s fullerenovými sférami  (foto 
archiv autora) 
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Z. Slanina (TARA Center, University of Tsukuba, 
Japan):  Harry Kroto (1939–2016) and Fullerene Science  

 
Life and discoveries of the late Sir Harold Kroto 

(1939–2016) are described on a background of the im-
portant milestones of fullerene science in the previous and 
current century. 
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JIŘÍ NOHAVA 
 
Anton Paar TriTec SA 
 
Úvod 

 
Anton Paar byl po mnoho let aktivní na poli mikro-

mechanického testování biologických materiálů a biomate-
riálů. Po získání potřebných zkušeností při testování tvr-
dých biologických materiálů, jako jsou dentin nebo kosti 
jak v suchém, tak i kapalném prostředí, bylo dalším logic-
kým krokem posun směrem k měkkým tkáním a materiá-
lům. Stále vzrůstající potřeby znalosti mechanických vlast-
ností v oblasti biologie a medicíny zejména v oblasti měk-
kých biologických a biokompatibilních materiálů iniciova-
ly vývoj metod a přístrojů pro lokalizované testování těch-
to typů materiálů. Jednou z těchto metod je i nanoindenta-
ce, která je dnes běžně používána pro měření tvrdosti 
a modulu pružnosti kovových, keramických polymerních 
a dalších materiálů. Nanoindentace umožňuje testování 
materiálů v poměrně malých objemech, což je velmi vhod-
né pro biologické materiály a biomateriály. Nicméně pova-
ha biologických vzorků s velmi nízkou tuhostí (modul 
pružnosti ~10 MPa a méně) vyžadovala přístroj se speci-
fickými vlastnostmi tak, aby bylo možné měřit i takto pod-
dajné vzorky. Na základě zkušeností s nanoindentací byly 
společně s biology a bioinženýry stanoveny požadavky na 
nový přístroj a odpovídající nanoindentační techniku. No-

vý nanoindentační systém pro potřeby biologů resp. bioin-
ženýrů by tedy měl splňovat následující podmínky: 
 zátěžné síly v řádu desítek milinewtonů a méně 

s vysokým rozlišením, 
 velký rozsah vertikálního posuvu pro měření velmi 

měkkých materiálů,  
 možnost testování vzorků plně ponořených v tekutině, 
 automatické procedury pro testování vzorků s nepra-

videlným tvarem a povrchem.  
Navíc by mělo nové nanoindentační zařízení nabízet 

vizualizační funkce, vynikající tepelnou stabilitu, dostateč-
nou přesnost laterálního přenastavení pro lokalizované 
testy a volitelnou možnost temperace simulující biologické 
prostředí. 

 
Systém Bioindentoru 

 
Nový bioindentační systém pod názvem Bioindentor 

byl vyvinutý ve spolupráci se specialisty v oblasti biologie 
z Life Sciences Division of the CSEM Laboratory 
(Switzerland). Tato spolupráce vedla k adaptaci a validaci 
nanoindentačních protokolů pro biologické vzorky. Bioin-
dentor používá zatěžování pomocí piezoelektrického ele-
mentu v rozsahu ~0,01 mN až 20 mN s celkovým posu-
nem indentoru 100 m. Tento přístroj byl vyvinut na zá-
kladě úspěšného Ultra nanoindentačního systému 
(UNHT), ze kterého byly převzaty vynikající tepelná sta-
bilita a vysoká citlivost pro měření časově závislých vlast-
ností materiálů (tečení, poroelasticita, atd.). S ohledem na 
druhy testovaných materiálů byly vyvinuty speciální in-
dentory s dlouhou upevňovací osou, aby bylo možné pro-
vádět měření ponořených vzorků a zároveň omezit kapilár-
ní efekty. 

MOŽNOSTI POUŽITÍ NANOINDENTACE V BIOLOGII A MEDICÍNĚ 
 
Reklamní článek firmy 

Obr. 1. Plně vybavený Bioindentor s řídící jednotkou a tempe-
rační celou 

Obr. 2. Indentor s dlouhou osou pro bioindentační aplikace 
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Tyto indentory s dlouhým osou jsou k dispozici 
v různých geometriích. Nejčastěji používané geometrie 
jsou kulové (sférické) a válcové (tzv. flat punch). Aby bylo 
možné pracovat s biologickými vzorky, obsahuje Bioin-
dentor speciálně připravený držák pro Petriho misky 
umožňující jednoduchý přenos a výměnu vzorků. 
K dispozici je volitelně i ohřev pro zajištění regulace tep-
loty vzorků až do 50 °C. Motorizovaný XY stolek 
s přesností posuvu 1 m přináší možnost laterálního na-
stavení; motorizovaný Z stolek umožňuje automatické 
přiblížení a oddálení indentoru v průběhu testu. Mikroskop 
s objektivy s dlouhou pracovní vzdáleností a LED zdrojem 
umožňuje vynikající zobrazování vzorku. Na žádost lze 
dodat i tzv. in-situ zobrazovací mikroskop umístěný pod 
vzorkem k zajištění pozorování vzorku v průběhu experi-
mentu. 

 
Bioindentační technika 

 
Protokol měření pro nanoindentaci biologických vzor-

ků (někdy též zmiňován pod názvem bioindentace) bere 
v úvahu nerovnoměrnost povrchu vzorku začleněním auto-
matické procedury detekce povrchu v měřicí matrici. De-
tekce povrchu zahrnutá do softwaru indentace je založena 
na změně tuhosti kontaktu za účelem eliminace falešných 
detekcí způsobených externími silami (kapilarita, atd.). 
Použití velkých sférických indentorů umožňuje bezpečnou 
detekci kontaktu také na extrémně měkkých vzorcích 
(hydrogely, chrupavky, scaffoldy) a zároveň průměruje 
povrch a strukturální nehomogenitu. Indentační hloubky, 
které lze u bioindentace pozorovat, se pohybují obvykle 
v rozsahu deseti až stovky mikrometrů a testují se tedy 
především části tkání spíš než jednotlivé buňky. Bioinden-
tace tak nabízí informace o mechanických vlastnostech 
měkkých biologických materiálů a biomateriálů v řádu 
desítek až stovek mikrometrů, přičemž tato technika vyža-
duje relativně malý počet experimentů. Bioindentor lze 
použít pro testování chrupavek, šlach, oční rohovky, 
scaffoldů, regenerace tkání, rostlin, mikro-tkáňové kom-
prese, hydrogelů a elastomerů (Ebenstein and Pruitt, 2006; 
Oyen, 2010). Kromě modulu pružnosti lze Bioindentor 
využít i k určení tečení a poroelastických vlastností těchto 
materiálů (Hu et al., 2010; Kaufman et al., 2008; Menčík 
et al., 2009). 

 
Použití Bioindentoru 

 
Použití tohoto přístroje je velmi široké. Mnohé lidské 

tkáně jsou vystaveny mechanické zátěži a jejich mechanic-
ká charakterizace může tudíž poskytnout cenné informace 
pro rozvoj chorob, léčbu a také vývoj umělých náhrad 
(implantáty, scaffoldy). Bioindentaci lze využít také pro 
diagnostiku chorob (funkce jater, artérií) a pro základní 
výzkum jejich léčení (Hu et al., 2012; Levental et al., 
2010; Oyen, 2010). Tato technika nachází své uplatnění 
také ve stále více se rozvíjející oblasti biomimetického 
výzkumu, kde se vyžaduje přesná charakteristika struktu-
rálních a mechanických vlastností tkání, za účelem vývoje 

štěpovacích a transplantačních materiálů s vlastnostmi co 
možná nejvíc podobnými reálným tkáním. Mechanické 
vlastnosti získané pomocí Bioindentoru jsou úzce spojené 
s lokální strukturou materiálu a odhalují důležité informa-
ce o biomechanické odezvě tkáně. 

Naprosto zásadní výhodou Bioindentoru je jeho 
schopnost měřit lokální mechanické vlastnosti biologic-
kých tkání za účelem porozumění jejich funkce při mecha-
nickém zatěžování. To se provádí za účelem hledání po-
tenciálních náhradních materiálů, jejichž vlastnosti by 
měly být co možná v největší shodě s nahrazovanými tká-
němi. Bioindentor je tedy unikátní nástroj testování jak 
skutečných tkání, tak jejich potenciálních náhradních ma-
teriálů.  

 
Chrupavka – osteoartritida 

 
Osteoartritida je jedním z nejběžnějších onemocnění 

postihující přibližně polovinu světové populace. I přesto, 
že bylo v léčení tohoto onemocnění dosaženo nezanedba-
telného pokroku, stále ještě plně nerozumíme různým me-
chanismům iniciace choroby, jejího šíření a také efektům 
léčby. Mnohé laboratoře proto provádí výzkum v oblasti 
charakterizace mechanických vlastností chrupavek 
v různých stadiích choroby společně s pochopením účinků 
různých léčebných postupů. Tyto experimenty jsou téměř 
výlučně prováděny na malých laboratorních zvířatech, tj. 
krysách nebo myších, poskytujících velmi malé vzorky 
s malými testovacími plochami. Použití Bioindentoru 
v této oblasti výzkumu přináší pro testy malých vzorků 
chrupavek odpovídající rozsah zatěžování a hloubky 
v kombinaci s vysokým laterálním rozlišením. Výsledky 
nanoindentačních testů se využívají ve vývoji a vyhodno-
cení léčby osteoartritidy a při studiu různých efektů na její 
rozvoj. Jeden z hlavních úkolů vývoje spočívá v mapování 
mechanických vlastností chrupavek v souvislosti s úrovní 
zátěže aplikované na určitou oblast. Detailní studii byla 
podrobena kolenní chrupavka laboratorní krysy za účelem 
stanovení vlastností ve třech hlavních zónách: anteriorní 
zóna (1), posteriorní zóna (3) a svrchní zóna (2). Anterior-
ní a posteriorní zóny (1 a 3) jsou v průběhu života krysy 
zatěžované středně, zatímco svrchní zóna (2) podléhá bě-
hem života vysoké mechanické zátěži. Výsledky měření 
Biondentoru s kulovým hrotem na chrupavce zcela pono-
řené v kapalině ukazují, že vysoce zatěžovaná svrchní 
zóna 2 má nepoměrně vyšší modul elasticity a nižší creep 
než anteriorní a posteriorní zóny (1 a 3). Jedná se o velmi 
důležité zjištění, jelikož ukazuje na značnou heterogenitu 
chrupavky a závislost jejích vlastností na mechanickém 
zatěžování během života. Všechny indentace byly prove-
deny s maximální hloubkou 15 m (začátek periody výdr-
že). Rozdílná tuhost a tečení (creep) se odrazila v různých 
maximálních silách potřebných k dosažení hloubky 15 m. 
Více zatěžovaná svrchní zóna 2 má vyšší tuhost než méně 
zatěžované zóny 1 a 3. Zóny 1 a 3 také vykazují vyšší 
creep (díky toku kapaliny pod vlivem zatížení) než tužší 
zóna 2. Tento příklad ukazuje, že časově závislé vlastnosti 
jsou při charakterizaci biologických materiálů stejně tak 
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důležité jako charakterizace pružných vlastností (modul 
pružnosti). 

 
 

Regenerace tkání, scaffoldy 
 
Bioindentor lze taktéž použít ke studiu stupně regene-

race po úrazech chrupavky. Za tímto účelem bylo provede-
no testování regeneračního procesu chrupavky po trans-
plantaci scaffoldu do poranění kolenní chrupavky u kozy. 
Zvíře bylo obětováno tři měsíce po transplantátu a násle-
dovaly testy jak zdravé, tak i regenerující oblasti chrupav-
ky. Měření provedená pomocí Bioindentoru ukázala, že 
zdravá a regenerující oblast chrupavky vykazují velké 
rozdíly v modulu pružnosti a tečení, resp. poroelasticitě. 
V tomto případě byla k dispozici relativně velká testovací 
oblast (~ několik stovek mikrometrů), takže bylo možné 
z běžně prezentovaných lokálních změn tuhosti zdravé 
i regenerující chrupavky získat průměrné hodnoty. Příliš 

lokalizovaná měření (např. pomocí indentace Atomic For-
ce Microscope) by vedla k velkému rozptylu experimentál-
ních výsledků a bylo by obtížné učinit závěry ohledně 
regeneračního procesu. Bioindentační měření ukázala, že 
regenerovaná chrupavka má významně vyšší tečení a více 
než desetinásobně nižší modul pružnosti než chrupavka 
zdravá. Je zřejmé, že regenerace chrupavky je ve velmi 
raném stádiu dokonce i po třech měsících po transplantaci.  

 
 

Rohovka 
 
Oční rohovka, bělmo a oblast mezi nimi (limbus) mají 

velmi důležitou roli pro dobrý zrak. Některá onemocnění 
nebo poškození rohovky mohou vést k částečné nebo cel-
kové slepotě či k chronickým bolestem oka. Přežití a samo
-regenerační schopnost limbálních kmenových buněk jsou 
silně závislé na biomechanických vlastnostech okolí, tj. 
oční rohovky, bělmo a oblast mezi nimi. Z toho důvodu je 

Obr. 3. Bioindentor v průběhu indentace kolenní chrupavky krysy (a) a indentační odezva chrupavky v zatěžované a méně zatěžo-
vané oblasti (b) 

Obr. 4. Bioindentor při indentaci kolenní chrupavky kozy (a), srovnání indentačních křivek obržených na zdravé a obnovující se 
chrupavce téhož laboratorního zvířete (indentace kulovým hrotem s poloměrem 0,5 mm) (b) 
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velmi zajímavé měření modulu pružnosti a permeability 
limbusu, rohovky a bělma za účelem získání biomechanic-
kých vlastností těchto unikátních struktur oka. Některé 
léčebné postupy (jako např. UVA-crosslinking) mohou 
také ovlivnit tuhost a permeabilitu rohovky. Měření těchto 
změn je důležitý faktor pro indikaci účinnosti léčebných 
metod. Při našem výzkumu byl Bioindentor použitý 
k indentaci těchto tří rozdílných oblastí oka (oční rohovka, 
bělmo a limbus) za účelem zjištění modulu pružnosti 
a porovnání poroelastických vlastností (schopnosti toku 
kapaliny při mechanickém zatěžování) v těchto třech ob-
lastech. 

 
 

Hydrogely 
 
Hydrogely jsou velmi měkké materiály vhodné pro 

tkáňové inženýrství, které se používá v různých oblastech 

biologického a klinického výzkumu, např. kontroly osteo-
porózy nebo vnitřního krvácení. Mnohé hydrogely jsou 
považovány za potenciální náhrady tkání, jsou používány 
k regeneraci tkání pomocí scaffoldů nebo jako růstové 
substráty pro měkké tkáně v lidském těle. Nedávno bylo 
zjištěno, že modul pružnosti substrátů může významně 
ovlivnit tkáňovou homeostázu, jež hraje velmi důležitou 
roli v regeneračním procesu (Discher et al., 2005; Moers et 
al., 2013). Stanovení elastických a v širším měřítku i ostat-
ních mechanických vlastností biologických substrátů má 
proto skutečně velký význam při vývoji nových tkáňových 
náhrad. Modul pružnosti a poroelastické vlastnosti lze 
studovat pomocí Bioindentoru díky jeho výborné stabilitě 
a kompatibilitě měřením v kapalinách. Přístroj lze navíc 
používat v různých módech zatěžování (Nohava et al., 
2014) a tedy testovat i časově závislou odezvu těchto vel-
mi měkkých materiálů. 

Obr. 5. Různé oblasti oka (a) a indentační hloubka versus doba pro tři různé části oka: bělom (sclera), limbus a rohovka (cornea). 
Indentace byla prováděna se zátěží 0,05 mN a 180 vteřin výdrží při maximálním zatížení kulovým indentorem s poloměrem 0,5 
mm. (b) srovnání indentační hloubky a úrovně creepu pro jednotlivé oblasti 

Obr. 6. Uspořádání Bioindentoru pro indentaci hydrogelů (a) a indentační křivky zátěž – indentační hloubka pro polyakrylamido-
vý hydrogel o různých koncentracích (0,05 mN maximální zátěž, 100 sekund výdrž, kulový indentor s poloměrem = 0,5 mm) (b) 



Chem. Listy 110, 527544(2016)                                                                                                                                             Bulletin 

536 

Adheze – elastomery a gely 
 
Bioindentační měření je možné použít nejen 

k indentaci biologických materiálů, ale také k vyšetřování 
různých elastomerů, gelů a hydrogelů, které není nutné 
měřit ponořené v kapalině. Takové materiály mohou často 
vykazovat velmi elastické vlastnosti a silnou adhezi (Kohn 
a Ebenstein, 2013). Tyto jevy lze studovat pomocí Bioin-
dentoru a jeho schopnosti pracovat s velmi malými silami 
působícími na hrot v průběhu testu při jeho aplikaci na 
povrch materiálu. Jakmile se indentor dostatečně přiblíží 
k povrchu, v důsledku adheze se objeví negativní normálo-
vá síla. Při odtěžovánín také dochází k poměrně velkým 
negativním silám v důsledku adheze mezi indentorem 
a povrchem materiálu. Přístroj obě tyto události zazname-
nává během indentačního procesu a posléze je lze použít 
k výpočtu adhezní síly nebo povrchové energie.  

 

 
 
Obr. 7. Měření adheze na při kulové indentaci na elastomeru 
spolu s rovnicí pro výpočet povrchové energie na základě 
modelu Johnson, Kendall, Roberts (Menčík, 2012), kde W12 je 
povrchová energie, Fad (=FJKR) je adhezní síla v inflexním 
bodě a R je poloměr kulového indentoru 
 

 
Závěr 

 
Nanoindentace měkkých biologických tkání 

(bioindentace) je rozvíjející se oblast s mnoha specifiky 
vyžadující nové experimentální a analytické přístupy. Ač-
koliv se jedná o poměrně novou metodu, je zřejmé, že si 
již našla své místo v mnoha laboratořích po celém světě 
a slouží jak k vývoji klinické léčby, tak základnímu bio-
mechanickému výzkumu. Za účelem velmi citlivé indenta-
ce měkkých tkání a biomateriálů vyvinul Anton Paar nový 
nanoindentační přístroj s názvem Bioindentor. Tento pří-
stroj nabízí unikátní schopnost lokální charakterizace bio-

logických materiálů ke studiu jejich mechanických vlast-
ností a odezvy na mechanické zatěžování. Velkou výho-
dou Biondentoru je také možnost měření časově závislých 
vlastností spojených s tokem kapaliny ve tkáních, což je 
velmi důležité pro porozumění celkové funkce mnoha 
druhů měkkých tkání. Bioindentor tak může významně 
přispět k výzkumu mechanických vlastností biologických 
materiálů a biomateriálů a tím i k vývoji nových léčebných 
postupů. 
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J. Nohava (Anton Paar in Peseux, Switzerland): 
Applications of Nanoindentation in Biology and Medicine    

  
This work summarizes recent measurements with the 

new Bioindenter device in the field of soft biological tis-
sues and biomaterials. First, the bioindentation technique 
is briefly described with its specificities and the main re-
quirements on the instrumentation. In the second part, the 
main applications of this novel technique using the Bioin-
denter nanoindentation system are presented. These repre-
sent an overview of measurements on cartilage, cornea, 
hydrogels and regenerating tissue. 
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Ze života společnosti 

 
 
Laureátem Ceny Rudolfa Lukeše za rok 2016 se 
stává prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D.  
(PřF UK v Praze) 
 

Letos proběhl již pátý ročník soutěže 
o Cenu Rudolfa Lukeše udělované 
Odbornou skupinou organické, bioor-
ganické a farmaceutické chemie ČSCH 
za excelentní výsledky vysokého mezi-
národního významu v oboru organické, 
bioorganické a medicinální chemie. 
Cena je určena k ocenění konkrétních 
významných výsledků dosažených 
v uplynulých 5 letech a publikovaných 

v prestižních mezinárodních časopisech, kde nominovaný 
je zpravidla korespondenčním autorem. Jediným kritériem 
je vědecká excelence, originalita, kreativita a význam vý-
sledků. 

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

Letos komise vybrala jako laureáta prof. Petra Štěp-
ničku z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Pra-
ze. Cena byla udělena za vynikající výsledky v oblasti 
organokovové chemie. Cena bude laureátovi předána na 
konferenci 51. Pokroky v organické, bioorganické a farma-
ceutické chemii („Liblice“) konané v Lázních Bělohrad 
11.–13. listopadu 2016. 

Profesor Petr Štěpnička se narodil 6. února 1972 
v Liberci. Studoval chemii na PřF UK v Praze, kde získal 
titul Mgr. V roce 1998 na PřF UK v Praze dokončil i své 
PhD studium a vypracoval disertační práci na katedře 
anorganické chemie pod vedením profesora Jaroslava Pod-
lahy. Rok 1999 strávil jako postdoc (visiting researcher) ve 
skupině profesora Tamotsu Takahashiho v Catalysis Re-
search Centre na Hokkaido University v japonském Sap-
poru. Po návratu do ČR vybudoval vlastní výzkumnou 
skupinu na katedře anorganické chemie PřF UK. V roce 
2005 byl jmenován docentem a v roce 2012 profesorem 
anorganické chemie. Dlouhodobě se zabývá syntézou 
funkčních fosfinoferrocenových ligandů, studiem jejich 
koordinačního chování a katalytických vlastností. Je auto-

rem více než 200 sdělení v odborném tisku, které byly 
zhruba 2100 citovány (h-index 29), a tří kapitol 
v odborných knihách. Byl editorem monografie o chemii 
ferrocenových sloučenin Ferrocenes: Ligands, Materials 
and Biomolecules (Wiley, 2008). 

Cena Rudolfa Lukeše je udělována každý rok 
a uzávěrka nominací pro příští ročník bude 31. 3. 2017. 
Výbor Odborné skupiny organické, bioorganické a farma-
ceutické chemie ČSCH vyzývá členy ČSCH i ostatní od-
bornou veřejnost k podávání nominací a doufá, že se tato 
cena se udrží jako vysoce prestižní ocenění kvalitního 
výzkumu v oblasti organické, bioorganické a medicinální 
chemie. 

 
Michal Hocek, předseda OS 

 
Cena Miloše Hudlického 

 
Cena Miloše Hudlického byla zřízena roku 2001 jako 

vyznamenání Společnosti za nejlepší práci (článek) čes-
kých autorů otištěnou v jednom z „evropských“ časopisů, 
jichž je ČSCH spoluvlastníkem, tj. Chemistry – A Europe-
an Journal, ChemBioChem, ChemPhysChem, European 
Journal of Organic Chemistry a European Journal of Inor-
ganic Chemistry, atd., vydávaných v rámci konsorcia Eu-
ChemSoc, přičemž bude přihlédnuto k tomu, která práce 
za posledních 5 let získala největší ohlas. 

O udělení Ceny rozhoduje redakční kruh Chemických 
listů, rozhodnutí schvaluje předsednictvo ČSCH. 

Letošní Cena M. Hudlického byla udělena práci 
„Synthesis and Functionalization of 5-Substituted Tetrazo-
les“ autorů Roh, Jaroslav; Vavrova, Katerina; Hrabalek, 
Alexandr uveřejněné v časopise Eur. J. Org. Chem. 31, 
6101 (2012). 
Srdečně blahopřejeme. 

redakce 
 
 
Jak bylo letos v Mikulově na ICCT 2016? 

 
Skvěle. Jako každý rok. Již počtvrté se sešli nadšení 

chemici z výzkumné, vědecké, akademické a průmyslové 
sféry na Mezinárodní chemicko-technologické konferenci 
ICCT 2016 v nádherném prostředí Mikulova. Úspěch této 
akce jistě dosvědčuje fakt, že, na rozdíl od jiných konfe-
rencí, počet účastníků neklesá. I letos zavítalo do Mikulo-
va na 290 vědců  různých věkových kategorií z mnoha 
institucí, a co je velmi příznivé, neklesá zejména počet 
účastníků z řad mladších vědeckých pracovníků a studen-
tů. Z toho vyplývá stálý zájem mladých, a nás, starší roční-
ky, velmi těší, že nám vyrůstá nadšená, nová, mladá a ši-
kovná nastupující generace. 

Letos organizátoři připravili i jednu změnu, 
v souvislosti s rostoucím počtem zahraničních účastníků 
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byly příspěvky k registraci a do sborníku zasílány 
v angličtině. Samotné přednášky pak probíhaly v češtině, 
slovenštině nebo angličtině, ale prezentace a postery byly 
v jazyce anglickém. Zvláště u prezentací přednášek vedla 
tato změna k příjemnému efektu, prezentace byly nezvykle 
stručné, přehledné, většinou i velmi pečlivě připravené 
a byly prosty jinak často se vyskytujících doslovných kopií 
obsáhlých českých textů z výzkumných zpráv nebo diplo-
mových prací. 

Přednášky probíhaly v několika sekcích zasedajících 
v sálech s chutnými jmény jako Cabernet, Sauvignon, Pá-
lava, Frankovka či Tramín hotelu Galant. Oproti přede-
šlým rokům byl odborný rozsah konference rozšířen 
z důvodu vysoké multidisciplinarity chemické výroby 
a technologie, chemického inženýrství, chemického prů-
myslu, výzkumu i vzdělávání. Přednášky a diskuze tak 
zněly v panelech Petrochemie a organická technologie; 
Ropa, plyn, uhlí, paliva, biopaliva; Polymery, kompozity; 
Anorganická technologie; Materiálové inženýrství; Bio-
technologie a biorafinace; Syntéza a výroba léčiv; Zachy-
cování a ukládání CO2; Zpracování odpadů, ochrana 
ovzduší a vod, technologie pro dekontaminaci půd; Bez-
pečné řízení procesů, prevence havárií, analýza rizik.  

Již tradičně byla udělena cena Viktora Ettela. Za pří-
nos k rozvoji chemického průmyslu  v České republice ji 
v tomto roce obdržel prof. Ing. Jiří Hanika, DrSc., a proto-
že milého, přátelského a veselého Jirku všichni známe, 
moc jsme mu to přáli a tleskal mu celý sál. 

K odbornému programu každé konference, nejen 
ICCT, patří i společenská stránka akce. Upřímně, řada 
z nás jezdí na konference ze dvou důvodů: (i) dozvědět se, 
co je v naší odborné oblasti nového a (ii) setkat se, mnoh-
dy po velmi dlouhé době, s milými kolegy a kolegyněmi 
z různých institucí. Program byl sice nabitý, ale i tak mno-
hým vyšla alespoň chvilka vyběhnout na Svatý kopeček, 
do historického centra, na Kozí Hrádek, do Synagogy, na 
zámek, či i do vzdálenějších míst nádherné Pálavy. Na 
druhou stranu chladnější a deštivější počasí nijak nesnižo-
valo počet účastníků v jednotlivých sálech při prezenta-
cích. A společenský večer, kde se u sklenky dobrého vína 
prodiskutuje vše, co se nestihlo v rámci krátké diskuze 
u posteru či po přednášce, je velmi hodnotný nejen spole-
čensky, ale též odborně. Ať tomu někdo věří či nikoli, 
právě v těchto chvílích vzniká velké množství budoucích 
spoluprací. 

Jediné, čeho lze vážně litovat, ale tak je to se všemi 
akcemi, kde se cítíte dobře, že vše trvá jen krátce a velmi 
rychle skončí. Na tak nabitý program trvá tato konference 
opravdu jen velmi krátce a nelze, bohužel, stihnout vše, co 
by člověk rád. Díky krátkému času tak probíhají paralelně 
zajímavé sekce s řadou přednášek, které bychom rádi sly-
šeli, ale nemůžeme, protože ve stejné době stojíme v jiném 
sále nesoucí jméno dobrého moravského vínka, sami drží-
me prezentér, přepínáme slidy a povídáme o tom, jak jsme 
byli uplynulý rok vědecky plodní. 

Nejedna písnička opěvuje tuto nádhernou moravskou 
oblast kolem Mikulova, Valtic, Lednice, mohu zmínit tře-
ba tu od Žalmana: „krásnou Pálavou, krásný holky jdou, 
bez krojů a bosý, džbánky cinkají, víno chutnají, až se těla 
bílá orosí….“ A pokud nevěříte, přijeďte se podívat sami. 
Organizátoři přislíbili, že i příští rok uspořádají toto velmi 
cenné a milé setkání, a že snad opět proběhne v Mikulově. 
Organizátorům velmi děkujeme za letošní ročník a přeje-
me šťastnou ruku při vybírání atraktivních témat pro ple-
nární přednášky i pro další odborné příspěvky v příštím 
roce. 

   Zdeňka Kolská 

Prorektor VŠCHT Zdeněk Bělohlav vedoucím 
pracovní skupiny ECTN pro „Multiple and 
Joint Degrees“ 

 
Prorektor VŠCHT Praha Zdeněk Bělohlav byl na 

generálním shromáždění ECTN zvolen jako vedoucí nově 
ustavené pracovní skupiny, která bude pečovat o rozvoj 
„Multiple and Joint Degrees“. Tento termín označuje stu-

dijní programy, od bakalářských až po doktorské, kde dvě 
i více spolupracujících univerzit či vysokých škol formulu-
je společnou náplň, která je posléze vyučována na partner-
ských institucích tak, že v sumě program poskytne úplné 
vzdělání v rámci příslušného cyklu. 

Nepopiratelnými výhodami takových spoluprací jsou, 
kromě zvýšené mobility studentů a pracovníků škol, i pří-
mé možnosti spolupráce nejen ve výuce, ale i v odborné 

Evropský koutek 

Foto: Předávání ocenění prof. Ing. J. Hanikovi, DrSc.  
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a výzkumné činnosti, přímá možnost zkvalitnění jazyko-
vých kompetencí zúčastněných, ale i širší možnosti vzdě-
lávání a získávání praktických dovedností, nemluvě o výu-
ce a praxi jazykové. Do značené míry je nutno podtrhnout 
i významnou evropskou přidanou hodnotu. Spolupráce 
není omezena samozřejmě jen na členy ECTN. 

Pracovní skupina bude úzce spolupracovat s paralelní 
strukturou zvanou „Transparency“, která v rámci ECTN 
pečuje o usnadnění a rozvoj mobility studentů (viz http://
transparency.inp-toulouse.fr/ ). 

ECTN, European Chemistry Thematic Network, je 
asociace a nevýdělečná organizace, sdružující přes sto, 

zejména evropských, vysokých škol a univerzit, které vyu-
čují chemii a příbuzné obory. Byla založena v roce 2001 
jako produkt aktivit v řadě evropských projektů, které se 
datují od roku 1996. Zabývá se převážně posuzováním 
kvality chemických výukových programů (Eurolabels), 
webovými a počítačovými testy znalostí z chemie a pří-
buzných oborů a mnoha dalšími aktivitami. Členství 
v asociaci ECTN je otevřeno všem vysokým školám 
a univerzitám, případně dalším partnerům. 

 
Pavel Drašar 

Rubrika 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 se-
kretariát ČSCH.  

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

Střípky a klípky o světových chemicích 

Jiří  Baborovský 
 

Významný český elektrochemik Jiří Baborovský se 
narodil 28. srpna 1875 v Březových Horách u Příbrami 
v rodině lékárníka. V Příbrami absolvoval gymnázium a 
po maturitě dva roky pracoval v lékárně. V Praze nejprve 
vystudoval farmacii a po ní fyziku a chemii.  Roku 1898 
byl magistrem a o čtyři roky později promoval na doktora 
filosofie. Ještě za univerzitních studií byl v letech 1900–
1902 asistentem profesora organické chemie B. Raýmana. 
Zřejmě na radu docenta fyzikální chemie z pražské české 
techniky O. Šulce a z vlastního zájmu o fyzikální chemii 
se v létě 1899 zúčastnil v Lipsku kursu fyzikální chemie 
pořádaného věhlasným profesorem W. Ostwaldem. 
V podstatě hned po promoci odjel za Ostwaldem do Lip-
ska, kde na univerzitě strávil pět semestrů. Tam měl mož-
nost seznámit se s rychle se rozvíjející fyzikální chemií a 
poznat mladé i zkušené vědce tohoto oboru. U Ostwalda 
poslouchal jak přednášky a skládal zkoušky, tak i vědecky 
bádal. Výsledkem byla jeho práce „Zjevy na anodách 
z kovového magnesia“, kterou se po návratu do Prahy roku 
1905 habilitoval na české univerzitě jako vůbec první do-
cent fyzikální chemie. Týž rok vydal spolu s F. Plzákem 
učebnici Elektrochemie. Jako docent a asistent univerzitní-
ho Chemického ústavu přednášel fyzikální chemii, zejmé-
na elektrochemii a přitom pilně bádal a publikoval. Roku 
1910 jej fakulta doporučila ke jmenování mimořádným 
profesorem, jímž se v následujícím roce stal. Brzy poté 
(koncem roku 1912) byl jmenován řádným profesorem, 
ovšem pro českou techniku v Brně, kam Baborovský pře-
sídlil. Tam prakticky z ničeho postupně vybudoval solidní 

Ústav teoretické a fyzikální chemie. V ústavu se pěstovala 
hlavně profesorova tematika, totiž hydratace iontů. Té se 
Baborovský věnoval téměř 30 let. Měl pověst výtečného 
pedagoga. Hned po příchodu do Brna zahájil přednášky 
z fyzikální chemie v celé šíři a vedl příslušná cvičení. Ro-
ku 1920 vydal učebnici Theoretická a fysikální chemie, o 
šest let později 2. vydání, v němž mimo jiné uvedl i Hey-
rovského polarografii a kupodivu i palivové galvanické 
články. Jednu kapitolu věnoval Waldově teorii fází a che-
mické stechiometrii. Baborovského učebnice byla v té 
době a až do Brdičkových Základů fysikální chemie v roce 
1952 jedinou českou učebnicí uvedené disciplíny. Učebni-
ci věnoval památce svého učitele O. Šulce. Pro elektro-
techniky napsal do Technického průvodce stať o elektro-
chemii. 2. a 3. vydání tohoto průvodce mělo již 85 stran 
z pera Baborovského. Šlo o zdařilý přehled této disciplíny 
vhodný pro elektrotechniky a fyzikální chemiky. V letech 
1928–29 vyšla Baborovskému dvoudílná kniha Úvod do 
theoretické a fysikální chemie.  V roce 1931 publikoval 
Baborovský ve sborníku XX. století obsáhlé statě o kor-
puskulární teorii hmoty a fyzikální chemii 20. století. 
V nich na 49 stranách podal obraz stavu tehdejší fyzikální 
chemie, jejích problémů a nejdůležitější výsledky.  

Mezi tím se nově zřízená Přírodovědecká fakulta Uni-
verzity Karlovy rozhoupala k založení Fyzikálně chemic-
kého ústavu. Ten byl skutečně roku 1922 založen a jeho 
ředitelem byl jmenován čerstvý mimořádný profesor 
J. Heyrovský. Ovšem uvažovalo se i o Baborovském na 
tento post, ten však zůstal v Brně.    

V době uzavření českých vysokých škol, kdy nemohl 
přednášet na technice, se soustředil na přednáškovou čin-
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nost mimo zdi techniky pod hlavičkou povolených odbor-
ných společností. V roce 1944 vydal svoji poslední knižní 
publikaci Všudypřítomné koloidy.  Baborovského biblio-
grafie čítá asi 120 prací. 

Baborovský byl velmi aktivním členem Čs. společ-
nosti chemické, která mu roku 1935 udělila čestné člen-
ství. Třikrát byl děkanem odboru chemického inženýrství 
brněnské české techniky a jednou dokonce jejím rektorem.  

Za působení v Brně vybudoval ze svých žáků vlastní 
školu fyzikální chemie, která však nekonkurovala Heyrov-
ského polarografické škole.  

Hned po znovuotevření českých vysokých škol po 
2. světové válce Baborovský, ač již sedmdesátiletý, zahájil 
přednášky z fyzikální chemie. Přednášel ve studijním roce 
1945/46. Vypsal přednášky i na následující studijní rok, 
ale ty už nekonal, protože náhle skonal 10. října 1946. 
Tímto článkem si tedy připomínáme 70. výročí  Baborov-
ského úmrtí.    

                          
Jiří Jindra 

Členská oznámení a služby 

Profesoři jmenovaní s účinností od 17. 5. 2016 
 
prof. Ing. Josef Čáslavský, CSc. 
pro obor: Chemie a technologie ochrany životního prostředí 
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického 
v Brně 
 
prof. Dr. Dipl.-Min. Willi Pabst 
pro obor: Chemie a technologie anorganických materiálů 
na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-
technologické v Praze 
 
prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc. 
pro obor: Chemické a energetické zpracování paliv 
na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-
technologické v Praze 
 
prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. 
pro obor: Biochemie 
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze 
 
prof. Ing. Jaromír Vinklárek, Dr. 
pro obor: Anorganická chemie 
na návrh Vědecké rady Univerzity Pardubice 
 
 
Docenti jmenovaní od 2.7.2015 do 1.4.2016 
 
doc. Ing. Silvie Brožová, Ph.D. 
pro obor Metalurgická technologie 
 
doc. RNDr. Martin Čech, Ph.D. 
pro obor Enviromentální vědy 
  
doc. Ing. Petr Česla, Ph.D.  
pro obor Analytická chemie 
 
doc. Ing. Petr Doleček, CSc. 
pro obor Chemické inženýrství 
   

doc. Mgr. Michal Fárník, Ph.D., DSc. 
pro obor Fyzikální chemie 
 
doc. Ing. Martin Hájek, Ph.D. 
pro obor Fyzikální chemie 
  
doc. Mgr. Ing. Bc. Roman Kotlín, Ph.D. 
pro obor Biochemie 
 
doc. dr. Ing. Pavel Kuráň 
pro obor Analytická chemie 
 
doc. PhDr., Ing. Martin Mellen, PhD. 
pro obor Technologie potravin 
 
doc. Ing. Mojmír Němec, Ph.D. 
pro obor Jaderná chemie 
 
doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. 
pro obor Potravinářská chemie 
 
doc. Ing. Vendula Pachlová, Ph.D. 
pro obor Technologie potravin 
 
doc. Ing. Michael Pohořelý, Ph.D. 
pro obor Chemické a energetické zpracování paliv 
 
doc. Ing. Aleš Rajchl, Ph.D. 
pro obor Technologie potravin 
 
doc. Ing. Martin Rožánek, Ph.D. 
pro obor Biomedicínské inženýrství 
 
doc. RNDr. Petr Sajdl, CSc. 
pro obor Chemické a energetické zpracování paliv 
 
doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. 
pro obor Biomedicínské inženýrství 
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Nadační fond Resonance  
 
Nadační fond Resonance s potěšením oznamuje, že 

vítězem druhého ročníku soutěže o  Cenu Zdeňka Herma-
na za nejlepší disertační práci v oblasti chemické fyziky 
a hmotnostní spektrometrie se stal  Ing. Lukáš Krásný, 
PhD (VŠCHT a Mikrobioílogický ústav AV ČR),  a je-
ho  práce „Techniky obohacení fosforylovaných peptidů in 
situ před MALDI-MS analýzou“. Cena za rok 2015 byla 
Ing. Krásnému předána na zvláštním zasedání během 
5. Konference České společnosti pro hmotnostní spektro-
metrii v Českých Budějovicich dne 14. 4. 2016. Předání 
bylo spojeno s přednáškou Ing. Krásného o jeho disertaci 
a o jeho současné práci  v Institute of Cancer Research 
v Londýně. 

Nadační fond Resonance současně vyhlašuje třetí 
ročník soutěže o Cenu Zdeňka Hermana (2016) za nejlepší 
disertační práci v oborech chemické fyziky a hmotnostní 

doc. Ing. Ladislav Socha, Ph.D. 
pro obor Metalurgická technologie 
 
doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D. 
pro obor Anorganická chemie 
 
doc. Ing. Tomáš Tobrman, Ph.D. 
pro obor Organická chemie 
 
doc. RNDr. Jiří Tocháček, CSc. 
pro obor Makromolekulární chemie 
 
doc. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D. 
pro obor Analytická chemie 

 
 
Noví členové ČSCH 
 
Brožek Jiří, prof. Ing. CSc., VŠCHT Praha 
Bukáčková Marta, Ing., studující, PřF Ostravské univerzity 
Cieśla Pawel, Dr., Uniwersytet Padagogiczny Krakow 
Formánek Bedřich, Mgr., studující, PřF UK Praha 
Frejka David, Bc., studující, PřF UK Praha 
Handl Jiří, Bc., studující, Univerzita Pardubice 
Holečková Veronika, Ing., Mikrobiologický ústav 

AV ČR Praha 
Holý Václav, studující, Masarykova střední škola 

chemická Praha 
Honsová Eva, Ing., SPŠG a VOŠG Praha 
Horáková Eva, Mgr., studující, PřF UK Praha 
Horní Michal, Mgr., studující, PřF MU Brno 
Chlupáčová Monika, Ing., studující, FTOP VŠCHT 
Karas Daniel, Mgr., studující, LF UP Olomouc 

Karolová Lucie, Ing., studující, Univerzita Pardubice 
Kittnerová, Jana, Bc., studující, FJFI ČVUT Praha 
Kolenič Marek, Mgr., studující, FarmF UK Hradec 

Králové 
Kundrát Vojtěch, Bc., studující, PřF MU Brno 
Makrlíková Anna, Mgr., studující, PřF UK Praha 
Matouš Petr, studující, FaF UK Hradec Králové 
Mavrovouniotis Vasileios, Oracle s.r.o. Praha 
Němeček Michal, Ing., studující, FTOP VŠCHT Praha 
Neužilová Barbora, Bc., studující, FJFI Praha 
Nodzyńska Malgorzata, dr., Uniwersytet Padagogyszny 

Krakow 
Novák David, Mgr., studující, LF UP Olomouc 
Nováková Gabriela, Ing., studující, Univerzita Pardubice 
Novotná Pavla Ing., VÚPP Praha 
Ondrák Lukáš, studující, FJFI ČVUT Praha 
Pilařová Lucie, Bc., studující, Univerzita Pardubice 
Pinkrová Jitka, Ing. Ph.D., VÚPP Praha 
Porschová Hana, Ing., studující, FTOP VŠCHT 
Radotínský Daniel, Ing., studující, VŠCHT Praha 
Rosendorf Tomáš, Bc., studující, FJFI ČVUT Praha 
Rusek Martin, PhDr., Ph.D., PedF UK Praha 
Říha Milan, studující, SPŠ chemická Brno 
Sojka Martin, Mgr., studující, PřF MU Brno 
Ston Martin, Mgr., studující, PřF UK Praha 
Svoboda Jiří, Ing., Ph.D., VURV Praha 
Šídová Tereza, Ing., studující, Univerzita Pardubice 
Tomanová Kateřina, studující, FJFI ČVUT Praha 
Tříska Jan, Mgr., studující, PřF UK Praha 
Urban Michal, Mgr., studující, PřF UK Praha 
Vlasák Martin, Ing., Hygienické a ekologické laboratoře 

Cheb 
Zbořil Radek, prof. RNDr., Ph.D., UP Olomouc 

Zprávy 

spektrometrie ve výši 10 000 Kč. Přihlášky (text disertace 
a krátký životopis kandidáta v elektronické formě) prosím 
zašlete na emailovou adresu zdenek.herman@jh-inst.cas.cz 
do 30. září 2016. Další informace o nadačním fondu najde-
te na webové stránce Ústavu fyzikální chemie J. Heyrov-
ského AV ČR, v.v.i.,  <www.jh-inst.cas.cz> 

Michal Fárník a Zdeněk Herman  
 
 
Firma Humusoft s.r.o. představila novinky 
v oblasti výpočetního a vývojového software 
 

Dne 19.4.2016 se konala tisková konference firmy 
Humusoft při příležitosti  nového vydání výpočetního, 
vývojového a simulačního prostředí MATLAB® R2016a 
a novinek v oblasti modelování a simulace fyzikálních 
dějů. Humusoft, který letos slaví 25 let od svého založení, 
má ve svém portfoliu výrobu, prodej a servis přístrojového 
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a programového vybavení a je výhradním zástupcem firmy 
MathWorks pro Českou republiku a Slovensko. Humusoft 
dále v ČR a SR zastupuje firmy COMSOL (COMSOL 
Multiphysics – nástroj pro modelování a simulace multify-
zikálních procesů) a dSPACE (vývojové systémy pro říze-
ní a simulaci v reálném čase).  

Prostředí MATLAB  představuje nejen systém pro 
řešení složitých matematických a fyzikálních výpočtů, ale 
nabízí i vývojové prostředí, ve kterém lze vytvořit progra-
my, které budou řešit daný problém se zadanými parame-
try.  Na hlavní jádro jsou připojeny další pluginy či kni-
hovny (zvané Toolboxy), které obsahují předem naprogra-
mované funkce. V současnosti se jedná o jeden z nejpouží-
vanějších systémů pro výpočty a matematické modelování. 
Ve světě je provozováno více než 400 tisíc jeho licencí 
a lze jej považovat za standard v oblasti technických výpo-
čtů a návrhů algoritmů, simulací, analýzy a prezentace dat, 
měření a zpracování signálu i návrhů řídících a komuni-
kačních systémů.  Letošní významnou novinkou 
v základním modulu MATLAB je nástroj Live Editor. 
Live Editor umožňuje tvorbu živých dokumentů obsahují-
cích výsledky a grafické výstupy společně s příslušnými 
výpočty. Dokumenty lze doplnit formátovanými texty, 
odkazy, obrázky a rovnicemi. Hotový dokument je možné 
využívat v MATLABu nebo jej publikovat ve formě 
HTML či PDF. Interaktivní dokumenty Live Editoru jistě 
naleznou uplatnění ve výuce na středních i vysokých ško-
lách, při zpracování laboratorních zpráv a analýz, nebo při 
dokumentaci a prezentaci dosažených výsledků v oblasti 
vědy, výzkumu i průmyslu. Tato verze MATLABu přináší 
dále App Designer – což je editor pro tvorbu aplikací 
s grafickými ovládacími panely a několik uživatelsky pří-
jemných novinek přináší i grafický nástroj Simulink. 
MATLAB a jeho nadstavby jsou k dispozici prakticky pro 
všechny běžné počítačové platformy – Windows 7 64-bit, 
Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit, Windows 10 
64-bit, Linux 64-bit a Mac OS X. 

Pro expertní simulaci fyzikálních dějů je určen 
COMSOL Multiphysics® 5.2 vyvíjený švédskou firmou 
COMSOL AB, uvedený na trh na podzim roku 2015 
a aktualizovaný letos na jaře. Jedná se o dynamicky se 
rozvíjející program pro modelování a simulaci fyzikálních 
procesů popsatelných pomocí parciálních diferenciálních 
rovnic. Uplatňuje se v nejrůznějších oblastech fyziky 
(dynamika tekutin, přenos tepla, akustika, difuze atp.). 
Comsol Server je pak nástroj pro předávání myšlenek 
a expertních simulačních řešení od specialistů ke konstruk-
térům ve výrobě. Zásadních změn v nové verzi doznal tzv. 
Application Builder, kde se uživateli dostalo nástrojů, kte-
ré umožňují snadno vytvářet rozhraní budoucí aplikace.  

Další prezentovanou novinkou je kompaktní zařízení 
dSPACE SCALEXIO® LabBox, což je nový systém pro 
řízení a simulace v reálném čase. Jedná se o platformu SW 
i HW řešení se zaměřením na vývoj a testování mechatro-
nických systémů a řídících jednotek zejména pro automo-
bilový a letecký průmysl. Jako vývojové prostředí pro 
programování se používá Simulink.  

Pavel Chuchvalec 

Vakuové vývěvy do nejmodernějšího laserového 
centra na světě dodá český Edwards 
Tisková zpráva 

 
 
Do centra ELI s nejvýkonnějším laserem na světě, 

které roste na jih od Prahy v Dolních Břežanech, dodá 
vakuové vývěvy společnost Edwards s výrobním závodem 
v Lutíně nedaleko Olomouce. Slavnostní otevření centra 
proběhlo v říjnu loňského roku, letos dovezou zámořští 
dodavatelé superlaserové systémy. Do plného provozu 
bude zařízení uvedeno v roce 2018. 

„Je nám ctí, že naše technologie bude u takového 
projektu a pomůže lidem na celém světě,“ říká Pavel Šus-
tek, ředitel společnosti Edwards pro Českou republiku. 
„Naše vývěvy se stanou jedním z klíčových prvků systému. 
Může přispět například k vývoji kvalitních a levných proto-
nových zdrojů k léčbě zhoubných nádorů,“ vysvětluje Šus-
tek hlavní účel centra, jehož výstavba vyjde dohromady na 
6,8 miliardy korun. 

Centrum ELI je založeno na nové technologii lasero-
vých systémů umožňující generování velmi krátkých pul-
sů, které mají vysokou energii. Pomohou vědcům se zcela 
novými a do této doby neuskutečnitelnými experimenty. 
Společnost Edwards se svými unikátními technologiemi 
znova dokazuje svoji nezastupitelnou roli pro vědu a vý-
zkum. Mimo ELI dodává vakuové vývěvy například do 
švýcarského centra CERN, které provozuje největší urych-
lovač částic na světě. 

 
 

V každé práci je důležité volně dýchat.  
3M chrání zdraví tisíců pracovníků v průmyslu 
Tisková zpráva 

 
 

Každý, kdo při práci používá ochranné pracovní pro-
středky, ví, jak dokážou špatně padnoucí brýle nebo respi-
rátor otrávit práci. Tým odborníků z technologické společ-
nosti 3M proto při vývoji nových produktů klade enormní 
důraz nejen na bezpečnost, ale i pohodlí při práci. Důka-
zem jsou filtrační polomasky řady 3M™ Aura™, jejichž 
základní charakteristikou je geniální pohodlná konstrukce, 
účinné filtrování částic prachu a netěkavých kapalin 
a snadná manipulace. 

Laboranti, potravináři, montéři, dělníci na stavbách 
i lakýrníci, ti všichni se pohybu-
jí v rizikovém prostředí 
a potřebují během výkonu práce 
volně dýchat. Respirátory chrání 
jejich dýchací ústrojí před volně 
se pohybujícími částicemi pra-
chu či dokonce bakteriemi. Vý-
robky produktové řady 3M™ 
Aura™ nejen že ochrání dýcha-
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cí ústrojí, ale při výkonu práce zajistí i maximální komfort. 
Práce by totiž měla přinášet osobní uspokojení, pokud 
možno radost, a především neškodit zdraví. 

Filtrační polomaska Aura™ je výjimečná v mnoha 
detailech. Už samotné jejich balení, kdy je každá polomas-
ka dodána zvlášť v samostatném obalu, zaručuje jejich 
naprostou hygienickou nezávadnost a snadnou skladova-
telnost. Zajímavostí je, že při navrhování těchto balení se 
výrobci inspirovali u japonského umění origami. 

Nízký odpor při dýchání zajišťuje technologie účinné-
ho filtračního média 3M™ Electret, která zároveň přináší 
trvale vysokou kvalitu filtrace. A to takovou, že se na ni 
mohou spolehnout i pracovníci vystavení prostředí s části-
cemi prachu nebo netěkavých kapalin vyžadujícímu třídu 
ochrany FFP2. 

Patentovaný třípanelový design zaručuje pohodlí 
a styl bez snížení účinnosti. Díky tomu, že je složen z více 
dílů, sedí všem tvarům a velikostem obličejů, přičemž se 

přizpůsobí pohybům obličeje při řeči. Designové fajnšme-
kry jistě upoutá i celkové působení masky, která získala 
jednu z nejprestižnějších cen za vynikající design iF De-
sign Award. Porotci ocenili i další detail. Snadné nasazení 
a nastavení polohy masky zajišťuje poutko na bradě. Mas-
ka tak pohodlně sedí po celé ploše styku s obličejem a 
nedochází k pronikání škodlivých látek či částic 
k dýchacím otvorům. Za jednu z nejpřínosnějších inovací 
lze považovat embosovaný přední panel, který minimali-
zuje proudění teplého, vlhkého vydechovaného vzduchu. 
Díky tomu je možné spolu s maskou nosit i ochranné brý-
le, které se nebudou zamlžovat. Další inovace v podobě 
výdechového ventilku 3M™ Cool Flow™ zvyšuje pohodlí 
při nošení v horkém a vlhkém prostředí a při těžké fyzické 
práci. Mnozí jistě ocení i nízkoprofilový design celé respi-
rační masky díky čemuž nic nebrání ve volném výhledu 
pracovníka. 

 

K životnímu jubileu prof. PharmDr. Alexandra 
Hrabálka, CSc. 

 
Dne 2. června 2016 oslaví prof. PharmDr. Alexandr 

Hrabálek, CSc., významná vědecká a pedagogická osob-
nost Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy (FaF UK) 
a přední představitel české farmacie, své 60. narozeniny. 

Alexandr Hrabálek je spjat s FaF UK již od dob svých 
studií. Absolvoval v roce 1980 a o dva roky později zde 
získal titul doktora farmacie. Za svou vědeckou práci na 
katedře anorganické a organické chemie pak získal titul 
kandidáta věd, posléze habilitoval a v roce 2009 byl jme-
nován profesorem v oboru farmaceutická chemie. Od roku 
2002 vede prof. Hrabálek katedru anorganické a organické 
chemie FaF UK. O rok později se zapojil do vedení fakulty 
a stal se proděkanem pro vědeckou činnost. Dlouholetá 
vědecká a pedagogická činnost a především zásluhy 
o rozvoj fakulty i celého oboru farmacie pak vedly ke zvo-
lení prof. Hrabálka děkanem FaF UK; tuto funkci zastával 
po dvě funkční období v letech 2006–2014. I po skončení 
děkanského období zůstává prof. Hrabálek nadále ve vede-
ní fakulty; v současné době působí jako proděkan pro vněj-
ší vztahy fakulty a transfer technologií. 

Profesor Hrabálek je nejen vedoucím katedry anorga-
nické a organické chemie, ale především pedagogicky 
i vědecky nepostradatelným členem jejího kolektivu. Je 
garantem předmětů organická chemie a konstituce orga-
nických sloučenin, studentům se věnuje během praktic-
kých cvičení v rámci předmětu laboratorní technika a je 
školitelem řady pregraduálních i postgraduálních studentů. 
Vede výzkumnou skupinu, která se zpočátku zaměřovala 
především na přípravu a studium akcelerantů transdermál-
ní permeace a syntézy dusíkatých heterocyklů. V poslední 
době se jeho vědecká práce zaměřuje na potenciální antitu-

berkulotika. Vytvořil a koordinuje široký interdisciplinární 
tým, který se zabývá chemickými syntézami, mikrobiolo-
gickým hodnocením i studiem nadějných látek v rámci 
komplexních in vivo modelů (ve spolupráci s Centrem 
biologické ochrany AČR v Těchoníně). Během své profes-
ní kariéry prof. Hrabálek publikoval více než 85 odbor-
ných prací a získal více než 20 českých i mezinárodních 
patentů, byl řešitelem a spoluřešitelem řady vědeckých 
projektů jak v rámci grantových agentur ČR, tak i několika 
evropských projektů řešených na FaF UK. Profesor Hrabá-

Osobní zprávy 



Chem. Listy 110, 527544 (2016)                                                                                                                                             Bulletin 

544 

Výročí a jubilea 

Jubilanti ve 4. čtvrtletí 2016 
 
90 let 
prof. RNDr. Antonín Tockstein, DrSc., (9.11.) 

Univerzita Pardubice 
 
85 let 
prof. RNDr. Vladimír Dadák, DrSc., (9.11.), PřF MU 

Brno 
Ing. Milan Marhol, CSc., (20.12), ÚJV Řež u Prahy 
 
80 let 
Ing. Marta Šolcová, CSc., (25.10.), VÚNH Praha 
Ing. Antonín Galatík,  CSc., (27.12.),  SVŠT Otrokovice     
 
75 let 
prof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc., (11.10.) VŠB Ostrava 
Ing. Ivo Masařík, CSc., (27.10.), Technický ústav požární 

ochrany Praha 
RNDr. Josef Hanzlík, CSc., (1.11.), MŠMT Praha 
Ing. Karel Tobola, (15.11.), ÚJV Řež u Prahy 
RNDr. Rudolf Přibyl, CSc., (31.12.), PřF UK Praha 
 
70 let 
RNDr. Jana Kovářová, CSc., (6.10.), ÚMCH AV ČR 

Praha 
prof. Ing. Alexander Čegan, CSc., (23.12.), Univerzita 

Pardubice 
 

65 let 
RNDr. Jiří Sikač, CSc., (17.10.), SVÚOM Praha  
prof. Ing. Štefan Schmidt, Ph.D., (26.10.), STU Bratislava 
RNDr. Jan Šimbera, Ph.D., (3.11.), PřF MU 
Ing. Josef Houser, Ph.D., (11.12.), UTB Zlín 
Ing. Tomáš Bouda, CSc., (21.12.), ALS Czech Republik 

s.r.o. Česká Lípa 
prof. Ing. Tomáš Macek, CSc., (23.12.), VŠCHT Praha 
 
60 let 
prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc., (9.11.), LF UP 

Olomouc 
prof. Ing. Martin Fusek, CSc., (10.11.), ÚOCHB AV ČR 

Praha 
 
Srdečně blahopřejeme 
 
 
 
Zemřelí členové Společnosti  
 
Ing. Milan Pražák, CSc., zemřel 13. dubna 2016 ve věku 

nedožitých 90 let. 
prof. RNDr. Bohumil Sikyta, DrSc., zemřel 24. května 

2016 ve věku nedožitých 84 let. 
 
Čest jejich památce 
 
 
 

lek je rovněž nositelem řady prestižních ocenění a vyzna-
menání, mezi něž patří i Stříbrná medaile Univerzity Kar-
lovy v Praze či Medaile D. I. Mendělejeva (Sankt-
Petěrburský technologický institut, Rusko). V roce 1997 
získal jím vedený tým zlatou medaili na světové výstavě 
patentů a vynálezů Brussels Eureka ´97. 

V posledních letech se prof. Hrabálek významnou 
měrou zasloužil o vybudování první budovy společného 
kampusu Farmaceutické a Lékařské fakulty UK v Hradci 
Králové. Musíme také zmínit jeden významný projekt, 
který prof. Hrabálek uvedl v život a o jehož realizaci neú-
navně usiluje. Jde o kompletní renovaci Pajkrovy flošny 
u Zahrady léčivých rostlin FaF UK a zřízení vysokoškol-

ského klubu v jejích prostorách. Pro ilustraci širokého 
spektra aktivit prof. Hrabálka nesmíme zapomenout na 
v loňském roce realizovanou stálou výstavu kreseb Vladi-
míra Renčína, kterou můžeme díky jeho iniciativě a kon-
taktům obdivovat v prostorách Českého farmaceutického 
muzea v hospitálu v Kuksu u Dvora Králové.  

Do dalších let přejeme prof. Hrabálkovi především 
pevné zdraví a mnoho dalších úspěchů, štěstí i spokojenos-
ti v osobním i profesním životě! 

 
Kolegové z FaF UK – Jaroslav Roh, Kateřina Vávrová, 

Věra Klimešová a Tomáš Šimůnek 
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