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1. Úvod – Když se narodila Louisa 
 

Psal se rok 2010, když byla udělena Nobelova cena za 
lékařství a fyziologii britskému fyziologu Robertu Ed-
wardsovi. Nejen jeho zásluhou přišlo v současné době na 
svět již více než 5 milionů dětí pomocí metody umělého 
(nebo též mimotělního) oplodnění, běžně označovaného 
zkratkou IVF (z angl. in vitro fertilization). Letos uplyne 
40 let od chvíle, kdy na svět přišlo první dítě touto meto-
dou. Jednalo se o Louise Joy Brownovou a její narození 
v létě roku 1978 znamenalo překročení jednoho z mezníků 
moderní medicíny1,2.   

Najít přesné počátky asistované reprodukce je složi-
tější, než by se na první pohled mohlo zdát.  První krok byl 
vlastně udělán již ve chvíli, kdy si lidé byli schopni odpo-
vědět na otázku, jaká je funkce vajíčka a spermie a jak 
funguje proces oplodnění. Ve druhé fázi výzkumu bylo 
nutné definovat příčiny potíží a teprve na to mohly nava-
zovat pokusy, které měly za úkol poruchy plodnosti řešit. 
To vše představovalo léta pokusů – více či méně úspěš-
ných – jak na laboratorních zvířatech, tak na lidech. Ko-
nečný úspěch, kterého se lidstvo dočkalo ve výše zmiňova-
ném roce 1978, je tedy zásluhou mnoha vědeckých týmů, 
jejichž snaha vedla k tolik potřebným dílčím informacím3–5. 
Na počátku své vědecké kariéry byl i embryolog Robert 
Edwards konfrontován s řadou problémů a jeho výzkum se 
týkal mnoha základních principů nezbytných pro pochope-
ní celého procesu zrání, oplodnění a nidace vajíčka. Svůj 

profesní život spojil s gynekologem Patrickem Steptoem, 
průkopníkem laparoskopie, tedy metody, pomocí které 
byla v počátcích IVF odebírána vajíčka. Řadu svých obje-
vů společně publikovali v časopisech Nature a Lancet6–8. 
Nicméně, jak již bylo zmíněno výše, problematikou asisto-
vané reprodukce se v té době zabývalo několik vědeckých 
týmů a nechybělo mnoho a prvenství v IVF nemusela držet 
Velká Británie, ale např. Austrálie nebo USA (cit.5,9,10). To 
potvrzuje i skutečnost, že po narození Louisy Brownové 
následovaly úspěch Velké Británie v rychlém sledu i další 
země, mimo jiné právě Austrálie a USA, dále pak např. 
Francie a Švédsko3,11. Z našeho (československého) pohle-
du je velmi zajímavá skutečnost, že navzdory politické 
izolaci naše věda a medicína držela krok se světem a první 
dítě počaté metodami asistované reprodukce se narodilo 
v roce 1982 v Brně na Gynekologicko-porodnické klinice 
v Brně na Obilním trhu12. Za všechny, kteří se na tomto 
prvenství zasloužili, jmenujme profesora Ladislava Pilku. 
Zásluhy profesora Ladislava Pilky o léčbu pomocí asisto-
vané reprodukce s nadsázkou pěkně vystihuje věta „Bůh 
stvořil Adama a Evu a brněnský gynekolog Ladislav Pilka 
zase první československé dítě ze zkumavky“, kterou se 
můžeme dočíst v krátkém příspěvku sepsaném u příležitos-
ti 35 let prvního československého dítěte ze zkumavky13. 
Jemu, celému týmu i porodnici na Obilním trhu v Brně 
patří jistě obdiv mimo jiné i za to, že se s takto kompliko-
vanými metodami prosadili i v podmínkách jen těžko srov-
natelných se světovými pracovišti. Závěrem ještě zbývá 
dodat, že profesor Pilka následně stál i u dalších milníků 
asistované reprodukce u nás12,14. V současné době je jenom 
v České republice registrováno přibližně 40 center způso-
bilých provádět tyto techniky15 a počet dětí narozených 
díky asistované reprodukci se v České republice pohybuje 
ročně okolo 5000 (cit.16).  

 
 

2.  Definice asistované reprodukce a princip 
in vitro fertilizace 
 
Zákon definuje asistovanou reprodukci následovně: 

„Asistovanou reprodukcí se rozumí metody a postupy, při 
kterých dochází k odběru zárodečných buněk, k manipula-
ci s nimi, ke vzniku lidského embrya oplodněním vajíčka 
spermií mimo tělo ženy, k manipulaci s lidskými embryi, 
včetně jejich uchovávání, a to za účelem umělého oplodně-
ní ženy“17. V současné době je někdy pojem asistovaná 
reprodukce často chybně zaměňován s pojmem IVF. IVF 
je však pouze jednou z metod asistované reprodukce. Myl-
ná je i představa, že umělé oplodnění je jedinou cestou, 
kterou je možné pomoci párům s poruchou plodnosti. Ob-
vykle je tak chápán pár, kterému se nedaří otěhotnět po 
alespoň jednom roce pravidelného nechráněného pohlavní-
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ho styku. Tento problém se v současné době týká přibližně 
deseti až patnácti procent párů. Léčebných přístupů k této 
problematice je však celá řada a záleží na konkrétní dia-
gnóze, který z nich bude využit. Naopak, jak plyne z výše 
uvedené definice, jsou mezi techniky asistované reproduk-
ce řazené i metody, které nejsou určené k bezprostřednímu 
otěhotnění ani neřeší problém neplodnosti. Jedná se např. 
o kryokonzervaci, o které bude pojednáno dále18,19.  

Zjednodušeně je celý proces mimotělního oplodnění 
(tak, jak ho známe dnes) shrnut na obr. 1. Zahrnuje medi-
kaci pro hyperstimulaci vaječníků (za účelem dozrání 
vyššího počtu folikulů než v přirozeném cyklu, kde dozrá-
vá pouze jedno vajíčko) následovanou odběrem vajíček ze 
zralých folikulů a jejich oplodněním spermiemi 
v laboratorním prostředí. Způsob provedení oplodnění se 
může lišit dle diagnostikovaného problému. Po různě dlou-
hé kultivaci je vzniklé embryo (případně embrya) přenese-
no zpět do těla ženy20. Při klasické metodě IVF je embryo 
přenášeno přímo do dělohy, v případě metody ZIFT 
(z angl. zygote intrafallopian transfer) se jedná o přenos 
embrya v raném stádiu do vejcovodu. Je možný i postup 
napodobující přirozený průběh oplodnění, při kterém jsou 
oocyty spolu s mužskými pohlavními buňkami přeneseny 
do vejcovodu ženy (tak, jak to bylo v roce 1982 provedeno 
týmem profesora Pilky) a k oplodnění dochází až po tomto 
transferu. Tato technika je označována jako GIFT (z angl. 
gamete intrafallopian transfer). Nicméně metody ZIFT 
i GIFT jsou v současné době na ústupu a využívají se spíše 
ve výjimečných případech14,21.  

 
 

3. Modernizace in vitro fertilizace 
 
Co je pro jednoho vrcholem jeho práce, je pro další 

generace odrazovým můstkem. Za 40 let prošlo IVF znač-
nou proměnou. Došlo k vylepšení jednotlivých kroků, byly 
zavedeny nové protokoly, techniky i léky a obecně je celý 

proces přizpůsobován tak, aby pro pacienty představoval 
co nejmenší fyzickou (ale i psychickou) zátěž. V několika 
následujících odstavcích bude nastíněno několik nových 
přístupů, které se již zařadily do běžné praxe.   

Z léků, které jsou v současné době běžně využívané 
v protokolech pro asistovanou reprodukci, je možné jme-
novat přípravky obsahující klomifen citrát, gonadotropní 
hormony či agonisty a antagonisty hormonu uvolňujícího 
gonadotropiny. Vývoj moderní vědy a medicíny se zde pak 
odráží zvláště ve výrobě proteinových hormonů, které 
původně byly izolovány (např. z moči gravidních či meno-
pauzálních žen) a nyní jsou k jejich produkci běžně využí-
vány geneticky modifikované organismy18,20,22–24.   

Podstatnou proměnou prošel již samotný odběr vajíč-
ka, ke kterému v původním případě Patrick Steptoe využil 
laparoskopii. V současné době byla tato technika nahraze-
na odběrem transvaginálním25.  

Jedno ze zásadních technických vylepšení představuje 
metoda ICSI (z angl. intracytoplasmic sperm injection) 
a metody na ni navazující. Pomocí této metody, spočívající 
v přímé injekci spermie do zralého oocytu, je možné vyře-
šit potíže související s vazbou spermie na vajíčko, případ-
ně další komplikace spojené s mužskou neplodností. Prav-
děpodobnost úspěšnosti léčebného cyklu s ICSI oproti 
běžnému IVF samozřejmě mírně stoupá, nicméně otázka, 
zda v některých případech nedochází k přenosu genetické 
zátěže spojené s poruchou plodnosti, je stále aktuální18,26.  

Za variace metody ICSI mohou být pokládány techni-
ky PICSI (z angl. physiological intracytoplasmic sperm 
injection) a IMSI (z angl. intracytoplasmic morphologi-
cally selected sperm injection). Během těchto metod do-
chází k výběru kvalitní spermie, což s sebou logicky nese 
zlepšení výsledků léčby neplodnosti. Nicméně je stále 
potřeba mít na paměti, že během těchto metod je z procesu 
vyřazen přirozený výběr spermie a do hry se dostává lid-
ský faktor, který nemusí být schopen postihnout všechna 
rizika s tímto postupem související. Částečně je tato pro-
blematika řešena genetickým vyšetřením, o kterém bude 
pojednáno dále27.   

S léčbou mužské neplodnosti dále souvisí například 
i metody TESE (z angl. testicular sperm extraction) a MESA 
(z angl. microsurgical epididymal sperm aspiration), při 
kterých je umožněn odběr spermií jinak než přímo 
z uvolněného ejakulátu. Pro případy, kdy není možné 
u ženy odebírat vajíčka ve zralém stavu, byla vyvinuta 
metoda IVM (z angl. in vitro maturation), která umožnuje 
umělou kultivaci a dozrání vajíček odebraných z nezralých 
folikulů3,28–30.  

Postoupíme-li v procesu IVF pomyslně dále, dostane-
me se ke kultivaci oplodněného vajíčka. I v tomto směru 
došlo k zásadním posunům v provedení. Po úvodních po-
kusech byla objevena nová média, která umožňují tzv. 
prodlouženou kultivaci in vitro (k přenosu dochází cca 
6 dní po oplodnění), s čímž opět souvisí možnost selekce 
nejnadějnějších embryí (tentokráte kultivovaných až do 
stádia blastocysty) pro přenos a zvyšuje se naděje úspěšné 
implantace díky přirozenějšímu stavu během transportu do 
dělohy. Kultivovaná embrya jsou umístěna v inkubátoru 

Obr. 1. Zjednodušené schéma procesu mimotělního oplod-
nění20  
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a kontinuálně sledována systémy monitorujícími jejich 
vývoj. Díky tomu je v následném embryotransferu možno 
přenášet méně embryí (standardem ve vyspělých zemích je 
přenos 1 až 2 embryí, obvykle v závislosti na kvalitě em-
brya a věku ženy), v důsledku čehož výrazně klesá riziko 
mnohočetných těhotenství a případná nutnost redukce 
úspěšně uchycených embryí. Ke zvýšení pravděpodobnosti 
nidace je v současné době možné využít metodu nazývou 
„asistovaný hatching“. Tato metoda umožňuje embryu 
snazší uvolnění z obalu zvaného zona pellucida tím, že 
dojde k laboratornímu narušení tohoto obalu18,31,32. 

Na rozdíl od IVF cyklů vedených na počátcích užívá-
ní této metody se v současné době ve většině případů jedná 
o cykly stimulované, při kterých v důsledku hormonální 
podpory dozrává větší počet folikulů a je tedy možný od-
běr více vajíček. Z toho důvodu je poměrně běžné, že ne 
všechna jsou ihned použita k oplodnění a k embryotransfe-
ru, a proto byla vyvinuta metoda kryokonzervace, která 
umožňuje uchování pohlavních buněk, embryí či tkání pro 
pozdější využití. Skladování biologického materiálu při 
nízkých teplotách je možné i po několik desítek let 
a úspěšnost dalšího využití je vysoká (pohybující se na 
hranici 90 %). Metodu kryokonzervace lze s úspěchem 
využít i v případě očekávaných zdravotních komplikací 
a léčebných postupů, které by mohly ovlivnit funkčnost 
pohlavních orgánů nebo kvalitu vajíček a spermií 
(chemoterapie apod.)18,32,33. Nicméně problematika ucho-
vávání embryí není dosud dořešena, jak bude zmíněno 
v závěru tohoto článku.  

Všechny výše jmenované metody byly do protokolů 
asistované reprodukce zaváděny postupně, nicméně 
v současné praxi jsou běžné jejich nejrůznější kombinace3.  

 
 

4. Preimplantační genetická diagnostika  
 
Ačkoli jak IVF, tak další metody asistované repro-

dukce patří v současné době k běžně prováděným výko-
nům, stále je snaha o jejich zkvalitňování a o vývoj dalších 
metod a přístupů, které na jedné straně umožní mít vlastní 
potomky i dalším párům, pro které v současné době léčba 
neexistuje a na druhé straně zajistí, že v souladu s tím ne-
poroste riziko dětí narozených s vývojovými vadami. Jak 
již totiž bylo naznačeno výše, řada aktuálních metod ob-
chází přirozený proces selekce zdravého vajíčka a spermie. 
V takových případech přichází na řadu PGD 
(preimplantační genetická diagnostika). Jejím cílem je 
odhalení chromosomálních a genetických abnormalit ještě 
před přenosem embrya do těla matky. DNA jedné buňky 
odebrané embryu ve vývojovém stádiu blastocysty je 
v tomto případě podrobena laboratorním testům, pomocí 
kterých je možné diagnostikovat např. tak závažné choro-
by, jako je Downův syndrom či cystická fibróza. Ani tato 
metoda však není všemocná a může pouze vyloučit někte-
rá postižení, nemůže však 100% zaručit, že se narodí zdra-
vé dítě. Stále totiž existuje řada genetických abnormalit, 
které tato metoda není schopná postihnout34,35. 

 

5. Úspěšnost asistované reprodukce 
 
Evidenci výkonů asistované reprodukce a vyhodnoce-

ní jejich úspěšnosti v České republice zajišťuje Národní 
registr asistované reprodukce České republiky, který vznikl 
v letech 2005 a 2006 pod záštitou Ministerstva zdravotnictví. 
Informace do registru zadávají povinně všechna centra 
oprávněná poskytovat služby asistované reprodukce36.  

Věk ženy je jedním ze zásadních parametrů ovlivňují-
cích úspěšnost mimotělního oplodnění a jako takový je 
nezbytné ho brát v úvahu i při statistickém vyhodnocování 
úspěšnosti metod asistované reprodukce. Konkrétně pro 
metodu IVF je velmi často uváděna 30% úspěšnost, do 
této hodnoty jsou však zahrnuty jak cykly s poměrně vyso-
kou nadějí na úspěšný průběh, tak cykly 
s pravděpodobností úspěchu velmi nízkou, na což je třeba 
pacientky před zákrokem upozornit37.  

Ač rutinní, stále ještě jsou techniky asistované repro-
dukce finančně poměrně nákladné, a proto nemalou roli 
v této problematice hrají pojišťovny. Aktuálně jsou podle 
§ 15 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 
pojištění ve znění pozdějších předpisů, hrazeny služby 
zahrnující zdravotní péči související s umělým oplodněním 
třikrát za život (resp. čtyřikrát za podmínky, že bylo 
v prvních dvou případech přenášeno pouze jedno embryo), 
a to u žen od 22 (v některých případech od 18) do 39 
let37,38. Řada výkonů však v současné době hrazena pojiš-
ťovnou není. Mezi nehrazené výkony patří např. prodlou-
žená kultivace embryí, metoda ICSI, asistovaný hatching, 
kryokonzervace, metody MESA a TESA či PGD. Ceny se 
liší jak podle konkrétních úkonů, tak na jednotlivých pra-
covištích, nicméně obecně lze říci, že se pohybují v řádech 
tisíců až desetitisíců korun39.  

 

6.  Rizika a etické problémy spojené 
s asistovanou reprodukcí 
 
Je samozřejmé, že techniky asistované reprodukce 

s sebou nesou i svá úskalí. V první řadě jde o zdravotní 
komplikace, které mohou v důsledku léčby nastat. Mezi 
nejčastěji zmiňované patří ovariární hyperstimulační syn-
drom v důsledku produkce nadměrného počtu zralých foli-
kulů, mimoděložní a vícečetné těhotenství a analyzována 
je i možnost podpory rozvoje některých typů nádorových 
onemocnění (v souvislosti s citlivostí na zvyšující se hladi-
nu estrogenu). Zároveň je nutno poznamenat, že mnohá 
rizika jsou postupně eliminována. Nejnázornější je příklad 
vícečetného těhotenství, které bylo v počátcích IVF běžné 
vzhledem k zavádění několika embryí. Zdokumentovány 
jsou případy narozených osmerčat v důsledku využití me-
tod asistované reprodukce. Toto nebezpečí a s ním souvi-
sející riziko předčasného porodu je v současné době znač-
ně redukováno díky zvyšující se úspěšnosti metod IVF 
a tím možnosti zavádět pouze jedno embryo bě-
hem jednoho cyklu3,18,37,40.  

Z výše zmiňovaných skutečností je patrné, že hranice 
komplikací, které je metodami asistované reprodukce mož-
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né překonat, jsou stále posouvány a v souvislosti s tím se 
postupně vynořuje řada etických otázek, na které není jed-
noznačná odpověď. Několik etických problémů spojených 
s IVF a souvisejícími metodami bude nastíněno v několika 
následujících odstavcích. Rozhodně však nejde o výčet 
vyčerpávající a už v žádném případě nadčasový, protože je 
nutné si uvědomit, že každý pokrok v této oblasti s sebou 
přináší další a další sporné otázky. Na některé z nich snad 
najde v budoucnosti odpověď věda, jiné bude vhodné ošet-
řit zákonem a jiné zůstanou pravděpodobně sporné vždy.  

Výzkum umělého oplodnění byl kontroverzní a vzbu-
zoval emoce od samého počátku. Na své práci to pocítilo 
mnoho týmů, jejichž výzkum byl bržděn jak nedostatkem 
finanční podpory, tak strachem ze ztráty dobré pověsti. 
Sám profesor Edwards si byl této problematiky vědom 
a v roce 1974 na toto téma publikoval obsáhlý článek za-
bývající se morálními, etickými a právními aspekty oplod-
nění lidských oocytů33,41.  

  Kromě zdravotních rizik, která každá žena během 
metod asistované reprodukce podstupuje, je v současné 
době asi nejskloňovanějším tématem problém s nakládá-
ním a likvidací nadbytečných embryí (nevyužitých pro 
transfer) a možnost jejich využití pro výzkumné účely33,42.  

Dalším sporným bodem je věk ženy, která může pod-
stoupit (například) IVF. V České republice je tato věková 
hranice stanovena zákonem, a to na 49 let. Toto omezení 
je přizpůsobeno skutečnosti, že přibližně po 35. roku u žen 
zásadním způsobem klesá plodnost a zvyšují se zdravotní 
rizika a rizika genetických poruch43,44. Nicméně ve světě 
existuje řada případů, kdy je tato „přírodou stanovená hra-
nice“ násilně překračována. Vždyť nejstarší matce, která 
porodila dítě pomocí metody IVF, bylo 70 let45.  

Bouřlivé debaty jsou vedeny i mezi zastánci a odpůrci 
možnosti darování vajíčka, spermie či embrya, diskutová-
ny jsou přínosy a negativa tzv. surogátního mateřství 
(embryo páru je zavedeno do dělohy náhradní matky, která 
ho následně odnosí a porodí), nejednotný názor je i na 
možnost zavedení genetického materiálu jiného než od 
rodičů dítěte (konkrétně se jedná o mitochondriální DNA 
dárkyně v zájmu eliminace přenosu genetické zátěže 
z matky na dítě). Terčem kritiků je i metoda PGD, v první 
řadě z důvodu možnosti falešně negativních (či pozitiv-
ních) výsledků, v druhé řadě pak kvůli hypotéze, že ve 
chvíli oddělení buňky ve stádiu blastocysty je genetický 
test prováděn vlastně na jednovaječném dvojčeti původní-
ho embrya33,46–48.   

V zákoně jsou již nyní zakotveny některé techniky 
asistované reprodukce, které mohou být prováděny pouze 
ve výjimečných a opodstatněných případech (např. výběr 
pohlaví dítěte) a také ty, které nemohou být prováděny 
vůbec (například klonování)49,50.  

 
 

7. Závěr 
 
Problematika asistované reprodukce je téma, které 

jako jedno z mnoha hýbe světem a se kterým se dříve či 
později v nějaké podobě setká téměř každý z nás. Úspěch 

profesora Edwardse, jeho kolegů a dalších týmů z celého 
světa znamenal převrat v moderní reprodukční medicíně 
a pomohl obrovskému počtu párů počít vlastní dítě. Po-
krok, kterým prvotní metody asistované reprodukce prošly, 
však posunul hranice moderní vědy až na rozhraní, kde si 
lidé sami musí uvědomit, které přístupy ještě zkvalitňují 
život lidstva a které by ho mohly v budoucnu ohrozit.  

Pokud čtenáře toto téma zaujalo a chtěl by se dozvě-
dět více o problematice asistované reprodukce, dovoluji si 
doporučit ke studiu např. oficiální stránky Evropské spo-
lečnosti lidské reprodukce a embryologie, která shromaž-
ďuje data o asistované reprodukci v Evropě51 nebo knihu 
MUDr. Karla Řežábka, CSc.: Asistovaná reprodukce18.  

 
Seznam použitých zkratek  
 
ICSI  intracytoplasmic sperm injection 
IMSI  intracytoplasmic morphologically selected 

sperm injection 
IVF  in vitro fertilization 
IVM  in vitro maturation 
GIFT  gamete intrafallopian transfer 
MESA  microsurgical epididymal sperm aspiration 
PGD  preimplantační genetická diagnostika  
PICSI  physiological intracytoplasmic sperm injection 
TESE  testicular sperm extraction 
ZIFT zygote intrafallopian transfer 
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gue): The Birth that Formed History 

 
40 years ago, the first baby was born using the meth-

od of in vitro fertilization. During that time, assisted repro-
duction methods have changed a lot, and there are current-
ly many follow-up techniques that can help solve problems 
with different female and male fertility disorders. Gradual-
ly moving boundaries of modern medicine possibilities 
sometimes encounter ethical problems that are not (and 
will not be) easy to solve. 
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královédvorský, Rukopis zelenohorský, spor o pravost 
Rukopisů 

 
 
V současné době uplynulo 200 let od objevení Ruko-

pisu královédvorského (RK; 1817) a Rukopisu zelenohor-
ského (RZ, znám také pod názvem Libušin soud; 1818) 
a také zhruba 130 let od jejich prvního systematického 
chemického prozkoumání (1886–9). To se mělo stát roz-
hodčím ve sporu o pravost rukopisů,  dosud vedeném pře-
devším po stránce filologické, paleografické a historické. 
Tento spor, který jako první již krátce po zveřejnění nálezu 
Rukopisů započal Dobrovský svým článkem, v němž Li-
bušin soud  označil za  literární podvod (Literarischer 
Betrug)1, kde jedním z  mnoha kritiků pravosti RKZ byl 
i T. G. Masaryk, a který de facto nebyl definitivně vyřešen 
dodnes, probíhal v 19. století velmi intenzivně. Vzhledem 
k významu Rukopisů pro naše národní obrozenectví byl 
proto našimi buditeli a vlasteneckou veřejností očekáván 
od chemického prozkoumání jasný důkaz jejich pravosti, 
zatímco jejich odpůrci očekávali opak. 

Nebylo to ovšem poprvé, co byly Rukopisy – ovšem 
nikoliv důkladně – zkoumány chemickou cestou. Palacký 
a Šafařík v roce 1835 pomocí výluhu duběnek zjistili pří-
tomnost železa v inkoustu, jímž byl napsán RZ, v roce 
1839 Josef Augustin Corda, kustod Musea,  k témuž cíli 
použil roztok hexakyanoželeznatanu draselného. Výsledky 
byly zveřejněny o pět let později2, spolu se dvěma Cordo-
vými dopisy, popisujícími další chemické analýzy RZ: 
v  iniciálách Corda nalezl sulfid rtuťnatý (rumělku) a oxid 
olovnato-olovičitý (minium), porovnal složení použitého 
inkoustu s jinými starými rukopisy a prohlásil RZ za 
„nejvýš starý“3.  

Další chemické zkoumání proběhlo až po čtyřiceti 
letech v roce 1880. Tehdy bylo chemicky zjišťováno slo-
žení původního písma na místě razur (vyškrabaných míst 
na pergamenu) v RK a ve zlomcích rukopisu Alexandrei-
dy. K tomu účelu byla vytvořena komise (filologové M. 
Hattala a J. Gebauer, knihovník Musea A. J. Vrťátko, Voj-
těch Šafařík); vlastního chemického zkoumání se ujal Ša-
fařík. Ten v místech razur dokázal přítomnost sloučenin 
železa sulfidem amonným a Giobertiho tinkturou (viz 

tab. I);  jeho závěr svědčil starobylosti inkoustu4.  
K podrobnému chemickému zkoumání svolil v roce 

1886 správní výbor Společnosti Musea království České-
ho5, kdy padl návrh reaktivovat „razurovou“ komisi. Zkou-
mání podle původního návrhu měli provést Vojtěch Šafa-
řík, profesor chemie na české části Karlo-Ferdinandovy 
univerzity, Josef Lerch, profesor chemie na německé části 
univerzity, a Antonín Bělohoubek, mimořádný (od roku 
1888 řádný) profesor technické mikroskopie a zbožíznal-
ství na Císařské a královské české vysoké škole technické 
v Praze, z důvodu jeho „vynikající znalosti chemie mikro-
skopické, při zkoumání tomto vysoce důležité“; Lerch na 
svoji účast později rezignoval. Vzhledem k významu Ru-
kopisů a z něho plynoucí rozjitřené diskusi o jejich origi-
nalitě byla úloha Šafaříka i Bělohoubka sice prestižní, ale 
také značně nevděčná, jak se ukázalo po zveřejnění jejich 
výsledků.  

Zkoušky obou chemiků byly pro srovnání prováděny 
s některými muzejními rukopisy, z nichž většina byla 
uznaná falza a také s napodobeninami rukopisů, které do-
dal Gebauer.  Poté oba chemici samostatně, nezávisle na 
sobě, zkoumali RK;  některé experimenty prováděli 
v přítomnosti komise. Stav pergamenu, tvary písma, rubri-
kací a iniciál a také řadu analýz sledovali mikroskopicky. 
Postupy obou chemiků, ačkoliv se snažili o maximální 
šetrnost, byly značně destruktivní a v dnešní době stěží 
přijatelné. 

Zpráva Vojtěcha Šafaříka je dosti stručná6. Při určo-
vání stáří rukopisu se zaměřil především na písmo 
a vycházel – stejně jako Bělohoubek – z představy, že čím 
je písmo starší, tím hlouběji a pevněji je zakotveno 
v pergamenu. Stáří písma RK dokazoval stupněm jeho 
smývatelnosti vodou.  Písmo RK lpělo na pergamenu pev-
ně a Šafařík to komentoval slovy: „Tuto pevnou adhezi 
písma ku bláně nemůže způsobiti žádný falsarius, a toliko 
staletý věk“. V inkoustu, kterým bylo písmo napsáno, 
dokázal přítomnost železa reakcí s roztokem kyseliny he-
xakyanoželeznaté (viz níže; jak plyne ze Šafaříkova popi-
su, používal skutečně tuto látku) a sulfidem amonným. 
V rubrikacích (červených nadpisech) nalezl sulfid rtuťna-
tý; smývání vodou zde nedávalo jednoznačné výsledky. Ze 
sedmi iniciálek zkoušel pouze čtyři; v problematickém 
„N“ (viz dále) ve slově „Neklan“ nalezl modrou a zelenou 
barvu, ale jejich složení blíže neanalyzoval. Podle něj 
„možno, že zde modř stará původní, zeleň novější“. Písmo, 
iniciály, razury a arabesky kromě chemických metod 
zkoumal i mikroskopem při padesátinásobném zvětšení; 
mikroskopicky sledoval i pergamen.  

Bělohoubkova devadesátistránková zpráva je podstat-
ně podrobnější7. Jeho výzkum byl v zásadě průkopnický, 
neboť v dotčené době se soustavnou chemickou analýzou 
starých rukopisů u nás nikdo nezabýval a Bělohoubek tak 
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byl nucen vytvořit své vlastní mikrochemické zkušební 
postupy. Navzdory omezeným možnostem tehdejší kvali-
tativní anorganické analýzy se mu podařilo úspěšně navrh-
nout a použít řadu mikrochemických metod, v nichž doko-
nale uplatnil všechny tehdy dostupné techniky. Zpráva je 
zpracována velmi detailně a konečné závěry jsou – jakko-
liv to následná kritika popírala – formulovány opatrně 
a nikterak kategoricky. 

Svoji zprávu Bělohoubek rozdělil do několika kapitol, 
popisujících postup zkoumání a dosažené výsledky: 
O metodě, vedle které se dálo zkoumání Rukopisu králo-
védvorského, Poznámky o pergamenu Rukopisu králo-
védvorského, O linkování Rukopisu královédvorského 
a povaze linek, O povaze běžného písma rezavého Rukopi-
su královédvorského, O povaze červeného písma běžného 
a červených úvodních písmen čili rubrikací Rukopisu krá-

lovédvorského, O iniciálkách Rukopisu Královédvorského, 
O některých zkoumadlech na vyšetřování poměrného stáří 
písma a Závěrečné úvahy a posudek o Rukopisu králo-
védvorském. Zásadní význam mělo pochopitelně určení 
stáří pergamenu a jednotlivých druhů záznamů, tj. linek, 
iniciál a především písma. 

Ve zprávě nejprve obecně popsal postup zkoumání 
a použité chemické nádobí, náčiní a pomůcky, poté uvedl 
rozměry popsané plochy, velikosti písmen, rubrikací 
a iniciálek, a vizuálně a mikroskopicky prohlédl stránky 
rukopisu. Dále popsal použitá zkoumadla (viz tab. I; kro-
mě uvedených reakcí provedl např. důkaz rtuti v HgS ter-
mickým rozkladem s práškovým železem, důkaz síry vzni-
kem oxidu siřičitého, důkaz mědi poměděním ocelové 
jehly ad.) a další látky, včetně některých jím vyvinutých 
a vyzkoušených postupů. Většinu analytických reakcí, 

Tabulka I 
Důležitější použitá zkoumadla  

Zkoumadlo Použitá koncentrace a rozpouštědlo Použití 

amoniak ca 25 % vodný roztok loužení písma, 
důkaz FeIII 
důkaz CuII 

hexakyanoželeznatan draselný 
  

„nasycený vodný roztok, zředěný 
trojnásobným objemem vody“a 

důkaz FeIII 
důkaz CuII 

Giobertiho tinkturab vodný roztok důkaz FeIII 
důkaz CuII 

sulfid amonný vodný roztokc důkaz FeIII 

hydroxid sodný vodný roztokc loužení písma 

chlorid barnatý vodný roztokc důkaz SO4
2- 

kyselina chlorovodíková koncentrovaná a zředěnád loužení písma, 
okyselování reakčních směsí 

kyselina octová koncentrovaná a zředěnáe loužení písma 

kyselina dusičná „silně zředěná“ důkaz CaCO3 

lučavka královská (HCl/HNO3 3:1) koncentrovaný roztok rozpouštění zlata 

taninová tinktura roztok v ethanoluf důkaz FeIII 

roztok sulfanu nasycený vodný roztok (ca 4 %) důkaz AgI 
důkaz CuII 
důkaz AuIII 

thiokyanatan draselný vodný roztokc důkaz FeIII 

štavelan amonný vodný roztokg důkaz CaII 

vanadičnan amonný nasycený vodný roztok (0,48 %) důkaz tříslovin  
důkaz FeIII 

V Bělohoubkově zprávě byla v řadě případů koncentrace zkoumadel udána značně neurčitě nebo vůbec ne, především u zředěných rozto-
ků; kde to bylo možné jsou v poznámce uvedeny dnes obvyklé koncentrace těchto zkoumadel, které ovšem mohou být v různých prame-
nech uváděny i jinak. Některé z látek uvedených v tabulce použil a uvádí ve své zprávě i Šafařík; u svých zkoumadel používal koncentra-
ci „od 1/5 do 1/10“, tedy 20–10 %. Kurzivou jsou uvedeny citace z Bělohoubkovy zprávy. 
a  Takto zředěný roztok je ca 6 %, b  Směs 3 dílů vody, 1 dílu kyseliny chlorovodíkové  a 1/8 dílu hexakyanoželeznatanu draselného32, 
c Obvykle se používají 10 % roztoky, d Jako „koncentrovaná (sehnaná) kyselina solná“ se v různých tehdejších pramenech uvádí 35–40 % 
roztok chlorovodíku;  zředěná  kyselina tedy mohla být asi 17–20 %, e  Koncentrovaná 98-100 %, zředěná  zřejmě 50 % nebo také ca 10 
% vodný roztok, f  Jeden předpis např. uvádí výluh 6 nahrubo rozdrcených duběnek v 65 mL 22 % ethanolu (cit.33), g  Obvykle se používá 
ca 1% roztok. 
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zejména u písma, prováděl na otiscích na filtračním papíru 
po vyloužení různými zkoumadly, v případě „oživovacích“ 
zkoušek (viz dále) přímo na pergamenu. Experimenty pro-
váděl vždy komparativně: kvalitativní vlastnosti rukopisu 
i průběh analytických reakcí porovnával  s týmiž vlastnost-
mi jednak u řady  rukopisů ze sbírek Muzea prokazatelně 
pocházejících z 13. až 15. století, jednak u uměle připrave-
ných napodobenin; ty mu dodával Gebauer.  

U pergamenu prozkoumal jeho vzhled, histologickou 
stavbu a prokázal v něm přítomnost uhličitanu vápenatého 
na základě vývinu CO2 působením zředěných kyselin – 
chlorovodíkové a dusičné;  ve vzniklém roztoku srážením 
šťavelanem amonným a spektroskopicky určil vápník. 
Sulfidem amonným, roztokem sulfanu, taninovou tinktu-
rou a hexakyanoželeznatanem draselným pátral po kovo-
vých sloučeninách na nepopsaných místech pergamenu 
(zejména sloučeninách železa, které by byly důkazem, že 
pergamen byl dříve popsán a poté razurován), žádné však 
nezjistil. Mikroskopicky porovnal pergamen RK s řadou 
dalších rukopisů z 13. až 15. století a dospěl k závěru, že 
jde o „velice uspokojivou shodu“. U linkování považoval 
Bělohoubek za podstatné zjištění, že „kapanina, kterouž 
bylo provedeno linkování pergamenu RK, hluboko vnikla 
do pletiva jeho“, zatímco u padělků, dodaných Gebauerem 
k tomu nedošlo. V kapitole o rubrikacích popsal červená 
písmena (je jich 50) a zjistil, že všechny obsahují sulfid 
rtuťnatý a mikroskopicky se odlišují od rubrikací na listi-
nách novějších (tehdy starých 100 až 120 let). Ve výluzích 
písma provedených zředěnou a koncentrovanou kyselinou 
chlorovodíkovou nalezl mikrochemickými reakcemi se 
sulfidem amonným, hexakyanoželeznatanem draselným, 
taninovou tinkturou a některými dalšími zkoumadly „ve 
hmotě písma RK sloučeninu železitou, klovatinu, kyseliny 
sírové zřejmé sledy a hmotu ústrojnou, jež může být deri-
vátem třísloviny původně tu přítomné. Z toho všeho vyplý-
vá, že písmo RK bylo psáno inkoustem připraveným na 
způsob inkoustu duběnkového“. Barvu písma RK vizuálně 
a mikroskopicky porovnával s písmem osmi rukopisů růz-
ného stáří z 13. až 15. století a dospěl k závěru, že 
„srovnává se písmo RK v této příčině s písmem rukopisů 
nepochybně starých, zvláště ale s písmem rukopisů, jejichž 
původ se klade do věkův čtrnáctého a patnáctého“. 

V kapitole o iniciálkách popsal v RK přítomných 
sedm ozdobných iniciálek na zlaté fólii, přilepené pravdě-
podobně bílkem. Mikrochemickými zkouškami zjistil, že 
zelená barva v iniciálách „Z“ na 1. listu, „Z“ na 4. listu, 
„S“ na 10. listu a „P“ na 13. listu je hydroxid-uhličitan 
měďnatý, červená barva iniciál „A“ na 3. listu a „Z“ na 
5. listu je sulfid rtuťnatý, a modrá barva v písmenu „S“ na 
13. listu hydoxid-(bis)uhličitan měďnatý. V iniciále „N“ 
ve slově Neklan, která se nachází na 7. listu RK, zjistil 
v ploše iniciály tři vrstvy barviv a mikrochemickou cestou 
prokázal v nejspodnější červené vrstvě sulfid rtuťnatý, nad 
ní v zelené vrstvě hydroxid-uhličitan měďnatý a v nejho-
řejší vrstvě hexakyanoželeznatan železitý (berlínskou 
modř). 

Písmo starých rukopisů psaných železitoduběnkovým 
inkoustem výrazně ztmavělo nebo zhnědlo působením 

nasyceného roztoku vanadičnanu amonného; stejnou reak-
ci dávalo i písmo RK, zatímco novodobé napodobeniny, 
které mu dodal Gebauer nebo které si sám připravil, reakci 
nedávaly. Po provedení zkoušek písma uzavřel, že písmo 
RK se nesmývá vodou (tuto zkoušku na rozdíl od Šafaříka 
nepovažoval za významnou), vzdoruje účinkům koncen-
trované kyseliny octové, barví se roztokem vanadičnanu 
amonného temněji a po vyloužení kyselinou chlorovodíko-
vou „ožívá“ působením roztoku hexakyanoželeznatanu 
draselného; oživené písmo se jen málo rozpouštělo ve 
vodném amoniaku.  Žádné nebo jenom některé uvedené 
reakce poskytovaly padělky a rukopisy pocházející 
z 19. století.  

Výsledky Bělohoubkových zkoušek, uvedené 
v poslední kapitole Závěrečné úvahy a posudek o Rukopisu 
Královédvorském jeho zprávy, byly formulovány v pěti 
bodech: 

1. pergamen RK má ráz pergamenů starých, kterých 
se užívalo například ve 14. a 15. století, 

2. úprava pergamenu se neliší od úpravy pergamenů 
z doby, uvedené v bodu 1, 

3. hmota rezavého písma RK mikroskopicky i che-
mickým složením souhlasí s písmem z doby, uvedené 
v bodu 1, 

4. červené písmo RK se rovněž neodlišuje od takové-
ho písma z doby, uvedené v bodu 1, 

5. iniciálky v RK mikroskopicky i chemickým slože-
ním souhlasí s iniciálkami z doby, uvedené v bodu 1.  

Jeho konečný závěr, který vycházel ze všech jím pro-
vedených komparativních zkoušek, byl opatrný: „Rukopis 
Královédvorský se chová po stránce mikrochemické a mi-
kroskopické v podstatě tak, jako nepochybně starobylé 
rukopisy z věku, do něhož se klade“. 

Zde, případně po několika větách hodnocení, by mohl 
tento článek skončit, skutečnost už tak jednoduchá nebyla. 
Ne zcela jednoznačné výsledky zkoumání mohly být – 
a také byly – interpretovány zastánci pravosti jako důkaz 
starobylého původu RK  a naopak jejich odpůrci jako dů-
kaz falzifikace. Zveřejnění zpráv se tak stalo příčinou ur-
putného sporu zastánců a odpůrců pravosti RK, který se 
přenesl do veřejnosti a postupně se do něj zapojila řada 
osobností: členové komise Musea (především filologové 
J. Gebauer a M. Hattala a historik V. V. Tomek), velká 
část českých spisovatelů a umělců, český politický a kul-
turní tisk a široká veřejnost. Na celé záležitosti je smutné, 
že spor, který měl proběhnout především na poli chemie, se 
řešil dosti nešťastným způsobem a byl příliš ovlivněn vzá-
jemnou animositou zastánců a odpůrců pravosti rukopisů. 

Hlavním kritikem zveřejněných výsledků zkoumání 
byl Jan Gebauer, který původně v pravost RKZ věřil, ale 
postupně se stal jejím nesmiřitelným odpůrcem8 

a k chemickému zkoumání se vyslovoval velmi skepticky: 
„pochybuji, že chemický rozbor Rukopisů spornou věc 
rozhodne“9  nebo „nepodobá se, že by chemie 
a mikroskopie vůbec  byly sto, dokázati pravost a stáří 
nějakého rukopisu podezřelého“ 10. Jeho kritika se zaměři-
la především na Bělohoubka; Šafařík se vzniklého sporu 
víceméně stranil. Způsob Gebauerovy kritiky – dnes ne-
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možný a i v dotčené době neobvyklý – úroveň diskuse 
negativně ovlivnil. Filolog Gebauer nedostatek chemic-
kých znalostí totiž eliminoval tím, že se spojil s chemický-
mi poradci, jejichž stanoviska pak pouze tlumočil. K tomu 
sice uvedl, že „tito odborníci promluví o naší věci odbor-
nicky, jakmile budou nálezy pp. prof. Bělohoubka a Šafaří-
ka autenticky dány na veřejnost“10, jména „odborníků“ 
však nezveřejnil i když nálezy Bělohoubka a Šafaříka byly 
již dávno publikovány. Pokud jde o identitu těchto porad-
ců, nevíme, proč nebyli ochotni – nebo se obávali – vy-
stoupit veřejně pod svými jmény, i když ta byla pravděpo-
dobně veřejným tajemstvím11. Podle Syllaby12 byl jedním 
z nich Bohuslav Brauner, další jmenovala Marie Gebaue-
rová (cituje Mareš13), totiž Čeňka (Vincence) Strouhala, 
Bohuslava Raýmana a ředitele cukrovaru v Přelouči Jana 
Vincence Diviše; vzhledem k tomu, že jmenovaní nikdy 
veřejně svoji účast nepřiznali, musíme tato jména posuzo-
vat cum grano salis. Gebauerova kritika Bělohoubkových 
výsledků se téměř výhradně zaměřila na dvě věci: jednak 
na „oživovací“ zkoušky, jednak na zjištěnou přítomnost 
berlínské modři v iniciále „N“.  

U oživovacích zkoušek (výraz „oživení“ písma se 
vyskytuje již ve zprávě razurové komise) Bělohoubek vy-
cházel (a stejně i Šafařík) z reálné představy, že čím je 
písmo rukopisu starší, tím hlouběji inkoust penetruje do 
pergamenu a tím pevněji je v něm vázán. Železitá slouče-
nina v inkoustu podle něj  „proniká vlákna cele i do spod-
ních vrstev pergamenu tvoříc s hmotou vláken sloučeninu 
stálou vůči vodě […] i vůči čpavku a kyselině octové“. 
Postup zkoušky popsal následovně: „Navlhčil jsem vždy to 
které písmeno (či slovo) především vodou, osušil je papí-
rem procezovacím a poté jsem teprve končitým roubíkem 
skleněným na ně přenesl kapku kyseliny solné, podporuje 
účinek její ve hmotu písma lehkým (tedy nikoli násilným) 
stíráním či třením týmže roubíkem. Po účinku trvavším půl 
minuty byla po výtce hmota písma rozpuštěna. Roztok se 
vysál papírem procezovacím a okrsek, v němž se byla pro-
vedla reakce, se vymyl a vyloužil co nejpečlivěji vodou 
a nakonec se osušil papírem procezovacím. Shledal-li 
jsem, že hmota písma nezmizela, opakoval jsem týž pokus 
ještě jednou aneb i dvakráte. Nato jsem na dotčené místo 
přenesl kapku roztoku žluté krevní soli a ponechal ji ve 
styku s pergamenem po dobu jedné minuty. Po uplynutí 
této doby vysál jsem roztok papírem procezovacím [...] 
a vymyl jsem opět celý okrsek vodou překapovanou, načež 
se vše osušilo papírem procezovacím“. 

Zkouška je viditelně destruktivní a její výsledky jsou 
z několika důvodů nereprodukovatelné, i když Bělohoubek 
zkoušky prováděl komparativně s dalšími rukopisy. 
V popisu provedení zkoušky je zanedbáno několik faktorů, 
které mají nesporný vliv na vyloužení písma a tedy i na její 
výsledky. Bělohoubek neuvedl přesnou koncentraci použi-
té kyseliny chlorovodíkové (používal zředěné „prodejné, 
čisté a sehnané kyseliny solné“, o její koncentraci viz 
tab. I) a především její množství definoval neurčitě (jako 
„kapku“); to snad eliminoval použitím stejné kyseliny 
a stejného množství i ve srovnávacích zkouškách, ale re-
produkovatelnosti metody to neprospívá. Loužení prováděl 

půl minuty, ale někdy je opakoval i několikrát do vymizení 
písma; tady již doba, kdy byla „po výtce hmota písma roz-
puštěna“ uvedena není; zda vždy stejně postupoval 
i u srovnávaných rukopisů, nezmínil. Rovněž uvedené 
lehké stírání či tření, napomáhající vyloužení písma, nelze 
provádět nějakým standardním způsobem. Konečně nijak 
neměřil intenzitu zabarvení „oživeného“ písma, která je 
rovněž ovlivněna jeho stářím (připusťme, že by to bylo 
v dotčené době metodicky obtížné). Výsledek oživovací 
zkoušky, i pokud je provedena komparativně, je navíc 
ovlivněn mnoha dalšími faktory, např. druhem 
a zpracováním pergamenu, složením použitého inkoustu, 
způsobem přechovávání rukopisu apod. U různých srovná-
vaných rukopisů se tyto faktory různí, takže i z tohoto 
důvodu výsledek zkoušky nelze nikdy brát jako absolutní, 
přesto je i dnes zastánci pravosti rukopisů snad považová-
na za směrodatnou14. 

Gebauer a jeho poradci vznesli proti oživovací zkouš-
ce řadu námitek, většinou oprávněných, mj. že „kyselinou 
solnou lze vyloužiti písmo staré i nové tak, že žlutou krevní 
solí neoživne ani to ani ono;  po vyloužení méně důklad-
ném ožívá písmo nové jako staré; a že oživení nebo neoži-
vení písma (na témž pergameně starém) nezávisí na jeho 
stáří, nýbrž na méně nebo více dokonalém jeho vylouže-
ní“10. Za další nedostatek považovali, že Bělohoubek ne-
vzal v úvahu možnou různou úpravu povrchu pergamenu – 
prosté potření křídou nebo nanesení křídy smíšené 
s klihem nebo rostlinou gumou – která může být u různých 
pergamenů různá a pochopitelně ovlivňuje penetraci in-
koustu.  Gebauerovo tlumočení ovšem někdy vedlo 
k pozoruhodným sdělením, např., že poradci při svých 
experimentech psali „inkoustem železitým, v němž však 
bylo tříslanu méně nežli náleží, někdy tříslan žádný, někdy 
málo, někdy trochu více, i slušně mnoho“.   

Proč si Gebauer vybral z celé Bělohoubkovy zprávy 
ke kritice právě oživovací zkoušku, není zcela zřejmé, 
snad kvůli tomu, že mohla být jeho poradci snadno opako-
vatelná. Ještě méně je zřejmé, proč o této zkoušce tvrdil, 
že „od svého původce i od jiných pokládá se za jedině roz-
hodnou a naprosto rozhodnou“ 10. Tento výrok působí 
dojmem, že Gebauer snad Bělohoubkovu zprávu nečetl, 
neboť ten nic o naprosté rozhodnosti zkoušky nikde ne-
psal. Ve své zprávě v úvodu  k oživovacím zkouškám nao-
pak uvedl: „Hned zpředu vidím se pohnuta prohlásiti 
s důrazem, že návod ke zkoušení písma, jejž v řádcích níže 
položených podávám, jakož i doklady umístěné na násle-
dujících stránkách považuji za pouhý materiál ku řešení 
této otázky, tj. o vyšetřování poměrného stáří písma“. Dal-
ší Gebauerův závěr, že nesprávnost oživovacích zkoušek 
dokazuje falzifikaci rukopisu, je viditelně nekorektní. 

Dalším sporným bodem byla přítomnost berlínské 
modři v iniciále „N“ ve slově „Neklan“. Ačkoliv iniciála 
má rozměry pouhých 4,75  4,5 mm, vzbudila (a stále 
vzbuzuje) rozsáhlé a mnohdy velmi ostré diskuse; 
k jasnému závěru nedošla ani Ivanovova komise o téměř 
sto let později (viz např. cit.15). Berlínská modř byla ná-
hodně objevena na sklonku alchymické éry v roce 1704 
(cit.16–18) a její příprava zveřejněna v roce 1724 (cit.19); od 
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té doby se jí začalo užívat jako iluminační a malířské bar-
vy.  Rok 1724 je tedy jakýmsi rozhraním, sloužícím 
k dataci starých artefaktů: pokud je v nich přítomna berlín-
ská modř, nemohou být starší, než je uvedený letopočet. 
Absolutní platnost tento přístup ovšem nemá, neboť berlín-
ská modř může být – a také občas byla – do staršího arte-
faktu vnesena dodatečně20. Byl prezentován i názor, že 
mohla být známa i dříve, než je tradovaný rok jejího obje-
vu21; vzhledem k tomu, že její příprava se nijak nevymyká 
běžným alchymickým praktikám, je to možné, ale nic ta-
kového zatím nikdo nezjistil. 

Gebauer prohlásil, že přítomnost berlínské modři „jest 
tedy při RKém nezvratným důkazem manipulace novově-
ké“22, z výše uvedených důvodů ovšem „novověká mani-
pulace“ nic neříká o tom, kdy k ní došlo: Bělohoubkova 
stratigrafie nasvědčuje spíše tomu, že berlínská modř byla 
do rukopisu skutečně vnesena dodatečně. Tento názor 
podporuje i přítomnost dvou druhů modři v RK, neboť se 
nezdá příliš pravděpodobné, že by původní písař nebo 
rubrikátor použil dvojí modré barvy (berlínská modř 
v iniciále „N“ na s. 7, azurit v iniciále „S“ na s. 10) ve 
dvou iniciálách v tomtéž nerozsáhlém rukopise.  

Gebauer, snad aby napravil nepříznivý dojem vzniklý 
anonymitou svých poradců, se obrátil na lipského profeso-
ra Johannese Wislicena, který byl ochoten veřejně vystou-
pit na podporu jeho názorů, týkajících se oživovacích 
zkoušek; kontakt s ním zprostředkoval Strouhal23. Nebyla 
to právě nejšťastnější volba, neboť Wislicenus, jinak vyni-
kající chemik, nebyl odborníkem na zjišťování stáří ruko-
pisů: zabýval se syntézou a především stereochemií orga-
nických sloučenin. Nadto Gebauer poskytl Wislicenovi 
pouze německý výtah24  ze svých kritických článků uveřej-
ňovaných v Athenaeu, ale již nikoliv německý překlad 
Bělohoubkovy zprávy. Wislicenus s Gebauerovou kritikou 
souhlasil a dokonce sám na podporu Gebauerových vývo-
dů provedl několik ne zcela průkazných experimentů, 
k objektivitě jeho stanoviska však nepřispívá, že nevyvra-
cel Bělohoubkovy názory, které neznal, ale pouze potvrzo-
val Gebauerovu kritiku.  

Bělohoubek se pochopitelně bránil a snažil se, v pod-
statě úspěšně, jak Gebauerovy výtky (či spíše výtky jeho 
poradců), tak i výtky Wislicenovy vyvrátit11,26, ale nako-
nec, znechucen nastalou situací a opakovanými útoky, se 
vzdal plánovaného zkoumání RZ a přestal se celé záleži-
tosti věnovat.  

Chemické a mikroskopické zkoumání RK tedy nepři-
neslo jednoznačný závěr. Důvodů je více: pergamen RK 
mohl skutečně pocházet ze 13. století, i kdyby text sám 
o sobě byl podvržený, železitý inkoust a právě tak tvar 
a způsob provedení písma mohly být napodobeny a che-
mické složení rubrikací i iniciálek nelze považovat za jed-
noznačný důkaz jejich stáří (je pozoruhodné, že k těmto 
názorům dospěl nechemik Masaryk v roce 1886, ještě před 
provedením chemických zkoušek26). Komparativní postup, 
který byl v daném případě conditio sine qua non, z důvodů 
uvedených u oživovací zkoušky nemohl vést k absolutním 
závěrům a sama oživovací zkouška, tak jak byla popsána, 
nebyla pro určení absolutního stáří vhodná. 

Gebauer a jeho komilitoni zpochybnili autenticitu RK, 
ale jejich negativní závěry rovněž nebyly jednoznačné. 
Nadto způsob prezentace jejich kritických připomínek byl 
problematický. Experimenty, které prováděli Gebauerovi 
poradci a které měly vyvrátit zejména platnost výsledků 
oživovacích zkoušek, nebyly nikde publikovány a Gebauer 
je pouze více méně verbálně tlumočil bez udání jakýchko-
liv přesnějších experimentálních dat. Mluvit o jasném vě-
deckém důkazu tedy nelze a za exaktní důkaz nelze pova-
žovat ani málo průkazné experimenty Wislicenovy. Napro-
ti tomu především Bělohoubek RK velmi důkladně vizuál-
ně popsal a proměřil, využil všech tehdy známých a do-
stupných analytických postupů, pečlivě a lege artis je pro-
vedl a také publikoval; řadu mikrochemických metod do-
konce vyvinul. Tehdy známé a dostupné analytické meto-
dy byly ovšem v zásadě omezeny na reakce kvalitativní 
anorganické analýzy a mikroskopickou prohlídku, a na 
tomto základě nemohl dojít k jednoznačnému a nevyvrati-
telnému závěru o původnosti či nepůvodnosti RKZ žádný 
tehdejší chemik, ať již to byli Bělohoubek se Šafaříkem,  
Wislicenus, Gebauerovi poradci nebo kdokoliv další. 
K nepochybnému závěru se konečně nedařilo dojít ani 
řadě pozdějších badatelů zkoumajících RKZ chemickými 
metodami, byť postupně zdokonalovanými a doplňovaný-
mi metodami fyzikálně-chemickými a fyzikálními. Teprve 
recentní moderní fyzikální a fyzikálně-chemické metody, 
nadto – například oproti oživovací zkoušce – nedestruktiv-
ního charakteru, umožňují přesnější dataci manuskriptů 
a dalších artefaktů a s jejich pomocí se daří exaktně potvr-
zovat nebo někdy i zpochybňovat dlouhodobě uznávané 
názory na pravost či falzifikaci toho kterého artefaktu (viz 
např. cit.27–31). RKZ nebyly těmito moderními metodami 
dosud zkoumány a lze tedy říci, že v tomto případě chemie 
neřekla ještě své poslední slovo.  

 
Poznámka. V  originálních pracích byly použity teh-

dejší názvy chemických sloučenin: amoniak – čpavek; 
hexakyanoželeznatan draselný – žlutá krevní sůl; hexakya-
noželeznatan železitý – berlínská modř; hydroxid-(bis)
uhličitan měďnatý (azurit) – modrý zásaditý uhličitan 
měďnatý; hydroxid-uhličitan měďnatý – měděnka, zásadi-
tý uhličitan měďnatý; kyselina dusičná – lučavka; kyselina 
hexakyanoželeznatá – ferrokyanovodík;  kyselina chloro-
vodíková –  kyselina solná; roztok hydroxidu sodného – 
louh sodnatý; roztok sulfanu – sirovodíková voda; oxid 
olovnato-olovičitý – minium; sulfid rtuťnatý – rumělka; 
sulfid amonný – sulfhydrát ammonatý (z textů nevyplývá, 
zda byl používán skutečně hydrogensulfid nebo sulfid); 
thiokyanatan draselný – sulfokyanid draselnatý;  vanadič-
nan amonný  – vanadan ammonatý. 
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M. Novák (Department of Education and Human 

Sciences, University of Chemistry and Technology, Pra-
gue): Chemical and Microscopical Examination of the 
Dvůr Králové and Zelená Hora Manuscripts Per-
formed between 1886 and 1889  

 
By now 200 years have passed since the Dvůr Králo-

vé and Zelená Hora manuscripts were discovered and 
about 130 years from the first detailed chemical and mi-
croscopical examination of the former, performed by two 
Czech chemists, Vojtěch Šafařík and Antonín Bělohoubek. 
In spite of the thoroughness of the chemical analyses and 
microscopical observations, results were not convincing 
enough to confirm or disprove supposed age  of the manu-
script. Ambiguity of the examination results caused a vio-
lent controversy between apologists and adversaries of the 
manuscript authenticity. Particularly the report of 
Bělohoubek, though very accurate, was more or less 
wrongfully criticized. In fact, in chemical aspects this con-
troversy is not finally solved yet because the manuscripts 
have not so far been examined by up-to-date physico-
chemical and physical analytical methods.  

 
Keywords: analytical qualitative reactions, microchemical 
reactions, microscopic examination, the Dvůr Králové 
manuscript, the Zelená Hora manuscript, dispute over 
manuscripts authenticity 
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O co jde 

 
V tomto časopise1 bylo v roce 2009 referováno o mi-

mořádné aktivitě společnosti Fachinformationszentrum 
Chemie GmbH v Berlíně, která se podjala úkolu zachránit 
pro chemii jediný zdroj bibliografických informací pře-
vážně z 19. století, referátový časopis Chemisches Zentral-
blatt2. Vydávání tohoto, po dlouhá léta jediného a i pak 
jednoho z nejdůležitějších zdrojů chemických informací, 
skončilo v r. 1969 a celkem logicky během následujících 
let jednotlivé svazky postupně mizely z regálů chemických 
knihoven, ať už z důvodů prostorových, nebo jednoduše 
z nepochopení stálé platnosti a užitečnosti tam uvedených 
informací, i když později vyvrácených nebo opravených, 
ale jednou nalezených a formou vědeckých článků zazna-
menaných výsledků chemického bádání. Mimochodem, 
jedním z argumentů pro získání prostředků pro takovou 
akci byla možnost, že se v tomto souboru mohou skrývat 
velmi zajímavé zmínky, nebo i podrobnější údaje o biolo-
gických aktivitách hlavně malých molekul. Způsob, jakým 
byla tato akce realizována, spočíval v jednoduché (i když 
technicky pochopitelně značně náročné) digitalizaci celého 
souboru vydaných svazků od r. 1830 do roku 1969 od prv-
ní do poslední stránky, včetně svazků rejstříků. A v této 
podobě byl výsledek nabídnut chemikům k využití, jako 
báze dat Chemisches Zentralblatt. 

Kdo ale využil této skutečnosti (mimo jiné i díky to-
mu, že na základě vstřícnosti Spolku německých chemiků 
(Gesellschaft Deutscher Chemiker) byl členům České che-
mické společnosti umožněn přístup zdarma), zjistil, že 
možnosti jsou nepochybně lákavé, ale práce s prostou digi-
talizací všech stránek jednotlivých svazků není taková, na 
jakou už jsme zvyklí při operacích s většinou současných 
chemických bází dat. V podstatě by bylo správné pracovat 
s digitalizovaným souborem stejně jako s tištěnou verzí, 
tedy začít s příslušnými rejstříky, najít zajímavé odkazy 
a nakonec otevřít příslušné stránky, tentokrát v podobě pdf 
formátu. Digitalizovanou bázi doplnila nástroji umožňují-
cími rozpoznávání chemických sloučenin na základě jejich 
systematických názvů německá společnost InfoChem 
a tato verze pod názvem Chemisches Zentralblatt Structu-

ral Database už byla uživatelsky podstatně přijatelnější. 
Ovšem stále to nebyla standardní chemická báze dat, tedy 
báze s rozložením dat do jednotlivých polí s možnostmi 
přesné konstrukce dotazů, jejich kombinace a následného 
upřesňování a ladění. Tohoto úkolu se nakonec na základě 
dohody ujala služba Chemical Abstracts Service a výsle-
dek zařadila jako volitelnou součást programu SciFinder, 
v podobě samostatného modulu s možností oddělit zázna-
my z bází Chemical Abstracts od převzatých záznamů 
z báze Chemisches Zentralblatt. Modul převzatých zázna-
mů z digitalizované verze Chemisches Zentralblatt je 
označen jako ChemZentTM a vyžaduje samostatnou licenci 
v rámci licence pro přístup k programu SciFinder. 

 
 

Jak to funguje? 
 
Chemisches Zentralblatt je samozřejmě bibliografická 

báze dat, se kterou se v tištěné verzi pracovalo zcela ob-
dobně jako s tištěnými sešity Chemical Abstracts, tedy 
prostřednictvím rejstříků. Rejstříky k referátovému časopi-
su Chemisches Zentralblatt byly prakticky stejné jako 
k tištěné verzi Chemical Abstracts, tedy autorský, předmě-
tový včetně chemických názvů a vzorcový, typicky rejstřík 
molekulových vzorců. Digitalizovaná verze samozřejmě 
nemůže obsahovat žádné jiné rejstříky, takže odkazy za 
výše uvedené časové období můžeme očekávat jen 
v analogických případech. Tedy budeme-li hledat jména 
autorů, předmětová hesla z textů abstraktů a názvy che-
mických sloučenin nebo jejich molekulové vzorce. Nemů-
žeme ale očekávat výsledky dotazů využívajících možností 
elektronických bází dat, tedy např. odkazy na články, nebo 
jejich identifikátory, názvy komerčních společností 
a některé další. Principiálně lze těžit z obecně obsáhlejších 
textů abstraktů, problém je v jejich překladech do angličti-
ny.  Je logické, že odpovědi z tohoto modulu můžeme 
očekávat jednak za období nepokryté bází SciFinder, tedy 
za období 1830 až 1907 a dále za období 1907–1969, kdy 
se určitý objem záznamů bude překrývat. Máme-li platnou 
licenci pro práci s modulem ChemZentTM, jsou jakékoliv 
rešeršní dotazy realizovány automaticky i s tímto modu-
lem. Pokud výsledek takového dotazu bude obsahovat 
i bibliografické záznamy z modulu ChemZentTM, jsme na 
tuto skutečnost upozorněni novým tlačítkem na horní liště 
View Only ChemZentTM (obr. 1), které, máme-li zájem, 
umožní oddělit a zobrazit jen bibliografické odkazy z báze 
ChemZentTM.  Kromě toho můžeme omezit výsledky rešer-
ší standardní nabídkou na upřesnění souboru nalezených 
hitů (Refine) stejně, jako např. modul Medline.  

Ilustrujme si převedení bibliografického záznamu 
z časopisu Chemisches Zentralblatt (obr. 2) do báze Sci-
Finder. 
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Tento záznam je nyní v bázi ChemZentTM k dispozici 
v následující podobě2 (obr. 3). 

Překlad německého abstraktu není prováděn „ručně“, 
ale za pomoci počítačových překladačů a nelze být proto 
na přesnost překladu příliš přísný. Důležitější je další klí-
čový aspekt, a to bibliografický odkaz na původní časopis. 
Ten byl samozřejmě rovněž poplatný své době, v uvádě-
ném příkladu se jedná o časopis Berichte der deutschen 
chemischen Gesellschaft, který byl tak všeobecně znám, že 
stačila jednopísmenná zkratka B. Je opět nutné ocenit pro-
gramátorskou práci, která dokázala ve většině případů najít 
bibliografickou citaci v Chemisches Zentralblatt  a učinit 
z ní součást záznamu v ChemZentTM. V daném případě 
v podobě na obr. 4.  

Všimněme si ale, že v modulu ChemZentTM je biblio-
grafický záznam identifikován jako záznam v tištěné verzi 
referátového časopisu a nikoliv odkazem na Chemische 
Berichte. Je to opět důsledek skutečnosti, že v bibliografic-
kých záznamech v časopise Chemisches Zentralblatt neby-

ly odkazy na primární zdroje ukládány separátně v té době 
na kartotéční lístky, zatímco při excerpcích pro báze Che-
mical Abstracts už tomu tak bylo. Proto nemůžeme očeká-
vat nalezení relevantních odkazů v modulu ChemZentTM 
při požadavku vyhledání konkrétní bibliografické citace 
(pole Journal v bázi SciFinder), ani nemůžeme nalezený 
soubor bibliografických odkazů v modulu ChemZentTM 
analyzovat podle periodik. Všechny citace v ChemZentTM 
mají odkaz na příslušný ročník, svazek a stránky časopisu 
Chemisches Zentralblatt3. 

 
 

Duplicitní záznamy 
 
Na základě časového pokrytí zpracovávaného období 

je zřejmé, že bibliografické citace za léta 1907–1969 se 
alespoň pro významnější chemické časopisy budou překrý-
vat, tj. budou zaznamenány jak v bázi SciFinder bez mo-
dulu ChemZentTM , tak v tomto modulu. Je to problém? Na 

Obr. 1. Vstupní obrazovka programu SciFinder s možností zobrazit výsledky rešerše v bázi Chemisches Zentralblatt. Published 
with permission of the American Chemical Society, Copyright © 2013. American Chemical Society (ACS). All rights reserved. 

Obr. 2. Ilustrace abstraktu primárního článku v časopise Chemisches Zentralblatt. Je zřejmé, že praxe referátového časopisu Che-
misches Zentralblatt respektovala snadnost získání originálu abstrahovaných článků, časopis Berichte der deutschen chemischen Ges-
ellschaft byl natolik známý, že stačila jednopísmenná citace a krátký abstrakt. Původní článek má totiž 5 stran a obsahuje řadu dalších 
informací včetně experimentálních detailů a rovnic, kromě v abstraktu uváděné redukce benzotrichloridu. Published with permission of 
the American Chemical Society, Copyright © 2013. American Chemical Society (ACS). All rights reserved.  
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konkrétních příkladech je možné demonstrovat, že se jed-
ná naopak o další zesílení informačního významu báze 
SciFinder pro chemické disciplíny. Excerpční praxe, 
i když v principu nepochybně velmi podobná, se přece 
jenom lišila v obou případech. Časopis Chemisches Zen-
tralblatt měl za sebou už více než 70 let nepřetržité čin-
nosti a excerpční praxe byla svým způsobem „usazená“. 
Chemical Abstracts naproti tomu efektivní způsob a zása-
dy vytváření bibliografických citací hlavně v období před 
2. světovou válkou teprve hledala. Máme-li při možnosti 
vyhledávání informací porovnat bibliografické záznamy 
jak z časopisu Chemisches Zentralblatt, tak z Chemical 
Abstracts, narazíme často na velmi překvapivé rozdíly.  

Tak např. v roce 1968 autoři L. R. C. Barclay 
a E. C. Sanford publikovali v časopise Canadien Journal of 
Chemistry článek3 pojednávající o mechanismu Friedelovy-
Craftsovy reakce, který byl zpracován do časopisu Chemi-
cal Abstracts jako bibliografický záznam s abstraktem 
o délce 148 slov a excerpováno z něj bylo 6 sloučenin. Ale 
tentýž článek byl zpracován i v časopise Chemisches Zen-
tralblatt a dnes je tedy součástí báze SciFinder a modulu  

ChemZentTM  a zde jeho bibliografický záznam obsahuje 
abstrakt v délce 448 slov a hlavně zaznamenává 
24 sloučenin, ze kterých jen 3 jsou totožné se záznamem 
v Chemical Abstracts.  

Kromě rozsahu je patrné, že abstrakt z časopisu Che-
misches Zentralblatt obsahuje podstatně více experimen-
tálních detailů a do jisté míry tak nahrazuje neexistenci 
fyzikálně-chemických a reakčních dat v bázi SciFinder. 
Užitečnost zařazení digitalizované verze Chemisches Zen-
tralblatt jako modulu ChemZentTM v bázi SciFinder je tak 
mimo jakékoliv pochybnosti.  

 
 

Strukturní rešerše 
 
Jak jsme se již zmínili výše, už digitalizovaný text byl 

doplněn možností vyhledávání graficky zobrazených 
struktur, takže i při práci s modulem ChemZentTM můžeme 
využívat grafický editor programu SciFinder, a to včetně 
substrukturních rešerší se všemi zabudovanými nástroji 
upřesňování zadání. Výsledek je prakticky stejný, samo-
zřejmě příslušné bibliografické odkazy, které dostaneme 
naprosto stejným způsobem jako v programu SciFinder, 
jdou až do r. 1830. Záleží pak jen na nás, co s nimi dále 
uděláme. Možnost omezit soubor odkazů jen na publikace 

Obr. 3. Záznam citace na obr. 2 v bázi ChemZentTM. Published with permission of the American Chemical Society, Copyright © 2013. 
American Chemical Society (ACS). All rights reserved. 

Obr. 4. Ilustrace identifikace primárního časopisu z abstraktu 
v ChemZentTM. Published with permission of the American 
Chemical Society, Copyright © 2013. American Chemical Socie-
ty (ACS). All rights reserved. 
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z ChemZentTM ovšem můžeme až po zobrazení odkazů pro 
nalezené sloučeniny, kde se zobrazí tlačítko View Chem-
ZentTM only. Můžeme se ale setkat i s překvapujícími vý-
sledky, kdy např. strukturní zadání s dvojnou vazbou nede-
finované sterické konfigurace neposkytne žádný výsledek. 
Ten dostaneme až po určení ve struktuře, zda se jedná 
o cis-, nebo trans-konfiguraci. 

  
Chemické reakce 

 
V tomto ohledu modul ChemZentTM představuje rov-

něž zvýšení hodnoty programu SciFinder. Zahrnuje reakce 
přípravy a přeměn pro všechny sloučeniny, které byly 
ukládány na základě stejné zásady zaznamenávat existenci 
a všechny známé vlastnosti publikované v primárních 
zdrojích do kompendií Beilstein a Gmelin, tedy jdoucí 
daleko do minulosti. Výrazný přínos je především v tom, 
že obsahuje i reakce přípravy a přeměn anorganických 
sloučenin. Tedy něco, co by bylo jako nezávislá akce dopl-
nění do programu SciFinder v současné době prakticky 
nemyslitelné. Jak je známo, reakce anorganických slouče-
nin, ale i řady jiných, nejsou v současné době excerpovány 
průběžně ani do báze CHEMREACT a zda dojde v tomto 
směru ke změně politiky na straně CAS, není zatím zná-
mo. Je nutné zdůraznit logický důsledek propojení, že totiž 
všude, kde je to možné, jsou informace o reakcích naleze-
ných v modulu ChemZentTM doplněny informacemi 
z programu SciFinder a současně jsou možnosti vyhledá-
vání rozšířeny i na funkci substrukturního vyhledávání. 
Stručně řečeno, záznamy existence chemických reakcí pro 
velký počet chemických sloučenin od počátku existence 
vědecké chemie na konci 18. století už samy o sobě opodstat-

ňují doplnění licenčních přístupů i pro modul ChemZent.   
 

Závěr 
 
Je nutné vysoce ocenit, že po kompletní digitalizaci 

referátového časopisu Chemisches Zentralblatt, Chemical 
Abstracts Service zdvihla tuto hozenou rukavici a převedla 
celý materiál do podoby standardní chemické strukturní 
báze dat. Jednalo se o velmi náročnou akci sestávající ne-
jenom z technických problémů, ale i otázek převodu tiště-
ných rejstříků, překladů a spolehlivé identifikace abstrak-
tů.  Relativně úspěšně byla vyřešena identifikace primár-
ních zdrojů. Svým způsobem se tak uzavírá kruh komple-
tace převodu chemických informací do podoby chemic-
kých bází dat, a to jak nejstarších, jen tištěných dat, tak 
i jejich doplnění a stálé aktualizování v časovém horizontu 
téměř hodin. Ještě výrazněji se tak posiluje zcela mimořád-
né postavení chemie jako vědní disciplíny, která má abso-
lutně nejúplněji zpracovaný systém svých poznatků, na 
kterých je pak možné spolehlivě vytvářet poznatky nové.  
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Obr. 5. Ilustrace rozdílnosti abstraktů v programu SciFinder a modulu ChemZentTM. Published with permission of the American 
Chemical Society, Copyright © 2013. American Chemical Society (ACS). All rights reserved. 



Chem. Listy 112, 455486(2018)                                                                                                                                             Bulletin 

472 

Ze života chemických společností 

Medaile České společnosti chemické byla  
udělena prof. Christopheru Michaelu Ashtonu 
Brettovi z University v Coimbře 

 
Ve slavnostní a důstojné atmosféře valného shromáž-

dění Evropské chemické tematické sítě (ECTN, European 
Chemistry Thematic Network) v prostorách VŠCHT Praha 
převzal dne 21. 4. 2018 prof. Christopher Brett, president 
elect Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii 
(IUPAC) Medaili České společnosti chemické, nejvyšší 
ocenění ČSCH udělované za vynikající přínos v oblasti 
chemických věd spojený se zásluhami o ČSCH a českou 
chemickou komunitu. 

Prof. Brett je vynikajícím a světově uznávaným od-
borníkem v oblasti elektroanalytické chemie se zaměřením 
na nové elektrodové materiály, chemicky modifikované 
elektrody a chemické senzory a biosenzory. Po absolvová-
ní Univerzity v Oxfordu působí od roku 1981 na přírodo-
vědecké fakultě jedné z nejstarších evropských univerzit – 
Univerzity v Coimbře. Je autorem či spoluautorem 2 mo-
nografií, 22 kapitol v monografiích a téměř 300 publikací 
v renomovaných časopisech. Jeho h-index má impozantní 
hodnotu 45. Zastával řadu významných volených funkcí 
ve významných národních (Portugalská chemická společ-
nost) i mezinárodních (Mezinárodní elektrochemická spo-
lečnost ISE, IUPAC, aj.) organizacích. V IUPAC postupně 
zastával řadu významných funkcí na úrovni výboru pro 

elektrochemii, pro chemické vzdělávání, divize fyzikální 
a biofyzikální chemie, a výkonného výboru IUPAC. Od 
roku 2017 zastává v IUPAC funkci president elect.  

Od r. 1990 prof. Brett intenzivně spolupracuje s řadou 
českých elektrochemických laboratoří (UNESCO laboratoř 
elektrochemie životního prostředí na Přírodovědecké fa-
kultě Univerzity Karlovy v Praze, Ústav fyzikální chemie 
J. Heyrovského AV ČR v Praze, Biofyzikální ústav 
AV ČR v Brně aj.). Výsledkem je řada společných publi-
kací, společná organizace významných mezinárodních 
elektrochemicky orientovaných konferencí a seminářů 
a zejména řada výměnných pobytů českých studentů 
v laboratoři prof. Bretta v portugalské Coimbře. Rozsáhlé 
odborné i organizační aktivity prof. Bretta nepochybně 
významným způsobem přispěly k rozvoji naší elektroana-
lytické chemie. 

Je tedy nepochybné, že prof. Brett v plné míře splnil 
všechny předpoklady pro udělení tohoto nejvyššího oceně-
ní ČSCH. Rád mu touto formou jménem svým i jménem 
rozsáhlé skupiny jeho přátel v České republice blahopřeji 
k udělení Medaile České společnosti chemické a těším se 
na další příjemnou, užitečnou a efektivní spolupráci. 

 
Jiří Barek, 

předseda Odborné skupiny analytické chemie ČSCH 
 
 

Cena Metrohm 2017 
 
Jedním z hlavních úkolů České společnosti chemické 

je nepochybně péče o nastupující generaci chemiků, bez 
níž si nelze představit budoucnost naší chemie v žádné 
oblasti a tím spíše v oblasti analytické chemie, která je 
nepostradatelná pro další rozvoj většiny přírodovědných 
i technických oborů, medicíny a dalších celospolečensky 
důležitých oborů. Jasným cílem aktivit Odborné skupiny 

Foto: Prof. Drašar (vpravo) předává Medaili České společnosti 
chemické prof. Brettovi (vlevo) 

Kopie atestu o udělení Medaile České společnosti  
chemické prof. Brettovi 

 
 
 
 
 
 

The Czech Chemical Society 
 

hereby awards 
 
 

The Medal of the Czech Chemical Society 
 

to 
 

prof. Christopher Michael Ashton Brett 
 

for his outstanding contribution to the development 
of electroanalytical chemistry 
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analytické chemie České společnosti chemické proto musí 
být vzbuzení a udržení zájmu nastupující generace o ana-
lytickou chemii. A v oblasti elektroanalytické chemie, 
která má v naší zemi úctyhodnou a záviděníhodnou tradici, 
je vlajkovou lodí aktivit naší odborné skupiny soutěž 
o Cenu Metrohm, která má jednak vzbudit zájem mladé 
generace o tuto fascinující a stále se úspěšně rozvíjející 
oblast analytické chemie a jednak odměnit a podpořit ty, 
kteří jejímu kouzlu již podlehli. Zde je jistě na místě více 
než srdečně poděkovat firmě Metrohm Česká republika, 
a zejména jejímu řediteli Ing. Peteru Barathovi, PhD., za 
neocenitelnou podporu činnosti naší odborné skupiny 
v oblasti elektroanalytických metod. A to nejen více než 
velkorysou podporou výše zmíněné soutěže, ale i účinnou 
a nezištnou podporou celé řady dalších akcí, jako jsou 
různé elektrochemicky orientované semináře, konference, 
kursy, workshopy, demonstrační laboratoře a další akce, 
které nepochybně výrazně pomáhají ke zkvalitnění naší 
elektroanalytické chemie a jejího obrazu v celoevropském 
i celosvětovém měřítku a zejména ke kvalitní výchově 
mladých elektroanalytických chemiků, bez nichž si další 
rozvoj této vědní disciplíny nelze představit. 

Díky nezištné podpoře firmy Metrohm Česká republi-
ka a díky obětavé práci řady členů Odborné skupiny analy-
tické chemie a Odborné skupiny elektrochemie České 
společnosti chemické proběhl dne 14. 2. 2018 na Chemic-
kém ústavu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy 
v Praze na Albertově v pořadí již šestý slavnostní seminář 
Moderní elektroanalytické metody 2018, na kterém byly 
předány Ceny Metrohm za rok 2017. Stejně jako 
v předchozích letech se jednalo jednak o Cenu Metrohm 
za nejlepší publikaci mladého elektroanalytického chemi-
ka do 35 let (v této kategorii byly letos výjimečně uděleny 
4 ceny, každá dotovaná částkou 10 000 Kč) a jednak 
o Cenu Metrohm za celoživotní přínos k rozvoji elektro-
analytické chemie (zde byla udělena jediná cena dotovaná 
částkou 20 000 Kč). Ocenění mladých elektroanalytických 
chemiků má stimulovat jejich zájem o tento obor a ukázat 
i jejich vrstevníkům, že naše odborné skupiny si váží je-
jich práce a chtějí jim při ní v rámci svých možností pomá-
hat. Ocenění za celoživotní práci je pak výrazem naší úcty 
k lidem, kteří významnou měrou přispěli k dobrému jménu 
naší elektrochemie a ukazují tak cestu našim mladším 
kolegům. I proto byly první dvě přednášky letošního semi-
náře věnovány památce vynikajících elektrochemiků, kteří 
tuto roli splnili příkladným způsobem. První přednáška 
byla věnována památce prof. Ing. Karla Štulíka, DrSc., 
dlouholetého předsedy Odborné skupiny analytické che-
mie a mezinárodně uznávaného reprezentanta české elek-
trochemické školy. Právem přednést tuto přednášku byl 
letos poctěn Ing. Radovan Metelka, PhD z Univerzity Par-
dubice, který ji věnoval současným aplikacím uhlíkových 
tištěných elektrod v elektrochemických (bio)senzorech. 
Druhá přednáška byla věnována památce RNDr. Michaela 
Heyrovského, PhD, prvního laureáta Ceny Metrohm za 
celoživotní přínos k rozvoji elektroanalytické chemie, 
noblesního elektrochemika, který po celý život důstojně 
reprezentoval českou elektrochemickou školu. Přednáška 

„Od oscilografické polarografie ke strukturně citlivé ana-
lýze biomakromolekul s Michaelem Heyrovským“, kterou 
přednesl jeden z jeho nejbližších spolupracovníků prof. 
RNDr. Emil Paleček, DrSc., byla důstojným ohlédnutím 
za životem i prací RNDr. Michaela Heyrovského, PhD, 
účastníka všech předchozích seminářů, který nás opustil 
v loňském roce. Více než sto účastníků si vyslechlo další 
mimořádně zajímavé přednášky věnované citlivosti struk-
tur DNA vůči kvantovým tečkám a UV záření hodnocené 
elektrochemickým DNA biosenzorem (prof. Labuda, Slo-
venská technická univerzita v Bratislavě), elektrochemic-
kým imunosenzorům v diagnostice nádorových onemoc-
nění (RNDr. Lucie Korecká, Ph.D.), vývoji a aplikaci chi-
rálních DNA afinitních ligandů z pohledu elektrochemika 
(prof. Vacek, UP Olomouc), elektrochemii v oblasti tiště-
né elektroniky (Ing. Syrový, Univerzita Pardubice) a no-
vým perspektivám přístrojového vybavení pro elektroche-
mickou laboratoř (Ing. Barath, Metrohm Česká republika). 

Stejně jako v minulých letech i letos rád uvádím jmé-
na všech mladých elektrochemiků, kteří do letošního kola 
této soutěže poslali své mimořádně kvalitní práce. Opět 
bez titulů, jak bývá zvykem u odborných publikací, avšak 
s jejich pracovišti, která velmi důstojně reprezentovali 
a kterým patří náš dík za podporu mladých a nadějných 
elektroanalytických chemiků. Jedná se o následující kole-
gy a kolegyně: Julius Gajdar (PřF UK Praha), Dmitro 
Bavol (PřF UK Praha), Jan Klouda (PřF UK Praha), 
Martin Konhefr (MU Brno), Karel Lacina (MU Brno), 
Zuzana Chomisteková (Katolická univerzita Ružom-
berok), Anna Makrlíková (PřF UK/ÚFCH JH), Lukáš 
Nejdl (Technická univerzita/Mendelova Univerzita Brno), 
Martin Prokop (FCHT VŠCHT Praha), Táňa Sebechleb-
ská (ÚFCHJH/Komenského univerzita Bratislava), Ště-
pánka Skálová (PřF UK/ÚFCH JH), Veronika Svítková 
(STU Bratislava), Milan Sýs (Univerzita Pardubice), Jan 
Špaček (BFÚ AV ČR Brno), Jaroslava Zavázalová (PřF 
UK Praha). 

A nyní to nejdůležitější: Cenu firmy Metrohm za 
nejlepší práci mladého elektroanalytického chemika 

Foto: Laureáti Ceny Metrohm 2017 držící své diplomy. Zleva 
Ing. Veronika Svítková, prof. Libuše Trnková, Mgr. Karel Lacina, 
Mgr. Jan Špaček 
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v roce 2017 získali: 
Karel Lacina (PřF MU Brno/CEITEC) za práci Se-

lective electrocatalysis of reduced graphene oxide towards 
hydrogen peroxide aiming oxidases-base biosensing: Cau-
tion why interpreting (Electrochimica Acta 223, 1 (2017)). 

Martin Prokop (FCHT VŠCHT Praha) za práci 
A rotating rod electrode disk as an alternative to the rota-
ting disk electrode for medium-temperature electrolytes, 
Part I: The effect of the absence of cylindrical insulation 
(Electrochimica Acta 245, 614 (2017)). 

Veronika Svitková (FCHPT STU Bratislava) za prá-
ci Assessment of CdS quantum dots effect on UV demage 
to DNA using a DNA/quantum dots structured electroche-
mical biosensors and DNA biosensing in solution (Sensors 
and Actuators B 243, 435 (2017)). 

Jan Špaček (BFU AV ČR Brno) za práci Label-free 
detection of canonical DNA bases, uracil and 5-methyl-
cytosine in DNA oligonucleotides using linear sweep vol-
tammetry at a pyrolytic graphite electrode (Electro-
chemistry Communications 82, 34 (2017)). 

Podle názoru odborné poroty se jedná o špičkové 
práce šířící dobré jméno české a slovenské elektroanalytic-
ké chemie v uznávaných světových časopisech. Za to patří 
dík nejen oceněným autorům, ale i jejich mateřským pra-

covištím, která bezesporu výrazným způsobem napomohla 
jejich vzniku. Totéž lze říci i o všech dalších vynikajících 
soutěžních pracích.  

Po ocenění mladých elektrochemiků byla oceněna 
žena, která celý svůj profesionální život věnovala jejich 
výchově. 

Cenu Metrohm za celoživotní přínos k rozvoji 
elektroanalytické chemie za rok 2017 získala 
prof. RNDr. Libuše Trnková, CSc. za přínos k výzku-
mu a výuce v oblasti bioelektrochemie.  

 Osobnost prof. Trnkové není třeba naší elektroche-
mické veřejnosti představovat. Za její obětavou práci 
v oblasti elektrochemie jí jistě patří dík nás všech. A rád 
bych své poděkování doprovodil přáním, abychom osob-
ností jejího formátu měli co nejvíce. Jistě by to prospělo 
naší elektrochemii, naší mladé generaci i nám všem.  

Všem oceněným blahopřejeme a těšíme se na další 
soutěž Cena Metrohm 2018, jejíž výsledky budou vyhláše-
ny opět na slavnostním semináři na Přírodovědecké fakultě 
Univerzity Karlovy v Praze v únoru 2019. 
 

Jiří Barek, 
předseda výboru Odborné skupiny analytické chemie  

České společnosti chemické 

Odborná setkání 

Setkání chemických technologů v Mikulově 
 
Čas pádí jako bláznivý…, je konec dubna a za námi je 

další prima setkání chemických technologů na mezinárod-
ní konferenci ICCT 2018. Letošní konference, konaná ve 
dnech 16.–18. 4. 2018 v mikulovském hotelu Galant, 
umožnila setkání a sdílení poznatků a zkušeností bezmála 
třem stovkám odborníků a fandů chemické technologie 
z Česka i ze zahraničí. Letos na ICCT dorazili technologo-
vé z Ruska, Slovenska a Německa. Hotel Galant je pro 
účely této konference velmi atraktivním místem, nabízí 
dostatek pohodlí i prostor jak pro ubytování, tak pro pre-
zentace formou plakátových sdělení či přednášek kona-
ných paralelně v až pěti sekcích. Nabízí i prostory pro 
večerní poklábosení s kolegy a navazování nových kontak-
tů, přátelství a spolupráce mezi akademickou a komerční 
sférou. V letošním roce navíc účastníkům přálo i krásné, 
téměř letní počasí, které umožnilo strávit chvilky volna 
procházkou ulicemi Mikulova nebo třeba krátkým výstu-
pem na Svatý Kopeček s nádherným výhledem po rozkvet-
lé Jižní Moravě. 

Rubrika je k dispozici na webu na adrese http://
csch.cz/akce/seznam/ . 

Akce v ČR a v zahraničí                                    

Laureát Ceny Viktora Ettela – Ing. Miloslav Slezák, CSc. 
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Nabitý program zahrnoval zhruba 21 hodin prezentací 
jak přednášek, tak i plakátových sdělení. Konference měla 
dva hlavní tematické okruhy, „Chemické technologie 
a materiály, zdroje energie“ a „Technologie pro ochra-
nu prostředí“.  

Konference byla zahájena v hlavním přednáškovém 
sále Aurelius v pondělí krátce po obědě prezidentem Čes-
ké společnosti průmyslové chemie, doc. Ledererem a pro-
gramovým vedoucím konference, Ing. Lubojackým. 

Již tradičně byla udělena Cena Viktora Ettela prezi-
dentem České společnosti průmyslové chemie. V letošním 
roce se šťastným oceněným stal Ing. Miloslav Slezák, CSc. 
z Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice „za 
celoživotní přínos v oblasti chemických technologií“. 

Po úvodních formalitách a předání ocenění následo-
valy dvě hodiny plenárních přednášek zaměřených na vel-
mi aktuální témata zahrnující perspektivu masivního vyu-
žití elektromobilů v dopravě, možnosti využití vodíku jako 
alternativního paliva pro dopravní prostředky a přednáška 
o českých bilančních zásobách lithia, pokračovaly před-
nášky zaměřené na problematiku průmyslového využití 
hliníku, problematiku inženýrských návrhů chemických 
procesů, přednáška zabývající se výrobou léčiv z pohledu 
procesního inženýra a prezentace pokroků dosažených 
v oblasti heterogenní katalýzy.  

Na přednáškový cyklus navazovala posterová sekce, 
kde byly na celkem 111 plakátových sděleních rozděle-

ných do sekcí Anorganická technologie, Bezpečné řízení 
procesů, prevence havárií, analýza rizik, Biotechnologie 
a biorafinace, Ekonomika chemického průmyslu, Chemic-
ké procesy a aparáty, Materiálové inženýrství, Petroche-
mie a organická technologie, Polymery a kompozity, 
Ropa, uhlí, plyn, paliva a biopaliva, Syntéza a výroba léčiv 
a Zpracování odpadů, ochrana ovzduší a vod, technologie 
pro dekontaminaci půd, prezentovány aktuální výsledky 
výzkumu a vývoje v těchto různých oblastech chemických 
technologií.  

Jako každoročně ČSPCH ocenila nejlepší posterová 
sdělení autorů do 35 let.  

Společenský večer se konal ve vinném sklepě a re-
stauraci hotelu Galant, kde byla možnost kromě různých 
kulinářských dobrot ochutnat i vína a pivo vyráběná vinař-
stvím (minipivovarem) v prostorách hotelu Galant. 

Velké poděkování za podporu této akce náleží 
všem partnerům a sponzorům této konference, firmám 
Bio-PORT Europe s.r.o., BIOTECH a.s., BOCHEMIE a.s., 
DEKONTA, DEZA a.s., Ekomor Frýdek Místek, D-Ex 
Instruments s.r.o., Euro Support Manufacturing Czechia 
s.r.o, Glanzstoff Bohemia s.r.o., I.T.A. Intertact s.r.o., Lu-
čební závody Draslovka a.s. Kolín, NICOLET CZ s.r.o., 
Optik Instruments, Parr Instruments GmbH, Precheza a.s., 
Unipetrol, UniCRE, ZVU Engineering a.s. a mediálním 
partnerům Chemagazínu a Chemickým listům.  

Poděkovat za podporu je třeba rovněž Vysoké škole 
chemicko-technologické v Praze, Fakultě technologické 
Univerzity Pardubice, Ústavu chemických procesů 
AV ČR, FCHPT Slovenské technické univerzity 
v Bratislavě a Svazu chemického průmyslu. 

Žádné podobné setkání se neobejde bez náročné práce 
týmu organizátorů. Velký dík za to patří organizující firmě 
AMCA, České společnosti průmyslové chemie a členům 
organizačního a vědeckého výboru konference. 

Kdo rád zažívá atmosféru technologické konference 
s možností setkání s fajn lidmi z akademické a komerční 
sféry, bude mít další možnost zase za rok. Do příštího se-
tkání na ICCT 2019 bych chtěl popřát všem všechno nej-
lepší, hodně zdraví, úspěchů a chuti do dalších chemicko-
technologických projektů. 

S přáním: „Na viděnou 15. dubna 2019 na ICCT 
2019“ 

Tomáš Weidlich 

Vítězové soutěže mladých do 35 let s předsedou ČSPCH doc. Ing. 
Ledererem, CSc.  

Evropský koutek 

ECTN General Assembly 2018 
 
ECTN GA se konalo v Praze ve 
dnech 18. – 22. dubna spolu se zase-
dáními stálých výborů ECTN a pra-
covních skupin s celoevropskou 
účastí podporovanou chemiky od 

USA až do Ruska. Setkání zahájil prof. Pavel Matějka, 
prorektor VŠCHT Praha a prof. Pilar Goya Laza, prezi-
dentka Evropské chemické společnosti, EuChemS. Pozva-
nou plenární přednášku o „IUPAC a jeho roli 
v chemickém vzdělávání a chemickém výzkumu“ před-
nesl prof. Chris Brett (viceprezident / zvolený předseda 
IUPAC). Hlavní přednášky přednesli prof. Reiner Salzer, 
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předseda ECTN Label Committee na téma „Employment 
survey news, collaboration with EuChemS and ACS“ 
a dr. Hugo Kittel, UCT Praha, manažer operačního progra-
mu „Teaching project approach in technologically oriented 
subjects“. Dr. Lily Rainesová, manažerka kanceláře vědy 
Outreach, Americké chemické společnosti uspořádala 
workshop na „ACS Chemistry Festivals“ s mnoha experi-
menty praktické chemie. 

Na chůzi byl prof. Emmanuel Sinagra inaugurován 
jako prezident ECTN a prof. Leo Gros byl zvolen předse-
dou nového Stálého výboru Quality Standards in Teaching. 
Během setkání se diskutovalo o všech aktivitách ECTN, 
především o akreditační činnosti v oblasti udělování 
„Eurolabels“ kvalitním VŠ programům chemie, 
o rozsáhlém schématu internetových chemických zkušeb-
ních testů „e-ChemTests“ a databáze „Mobicchems 
(Transparency)“, která umožňuje studentům zvolit si vhod-
ný studijní program v zahraničí, např. pro výměnný pobyt 
programu Erasmus. Dále byl představen a diskutován 
videokurs „Module for teaching Ethics to Chemists“, kurz 
pro laboratorní učitele „Teaching in University Science 
Laboratories“, a blok „Lecturing qualifications and innova-
tive teaching methods“. V neposlední řadě byly prezento-
vány a diskutovány „student oriented activities“, které 
podporují kvalitu vzdělávání v chemii na středních ško-
lách. 

Prof. Chris Brett, president-elect IUPAC, byl oceněn 
Medailí České společnosti chemické, nejvyšším oceněním 
ČSCH. 

Podpořeno projektem MŠMT LTV17006. 
 

Pavel Drašar, vice-president ECTN 
 

23. Schůze výboru konsorcia ChemPubSoc  
Europe 2018 

 
Letošní schůze konsorcia 16 Evropských chemických 

společností CPSE, které vydává dnes již 15 chemických 
časopisů, z nichž některé zaujímají přední místa 
v žebřících kvality na světě, se konala 14. a 15. června 
2018 v Berny. Přinesla několik podstatných změn a usne-
sení. Dr. Anne Nijs byla zvolena vedoucí redaktorkou ča-
sopisu European Journal of Organic Chemistry 
a Dr. Ruben Ragg vedoucím redaktorem časopisu Chem-

BioChem, Dr. Katherine Lawrence vedoucím redaktorem 
časopisu ChemElectroChem. Bylo přijato další zpřesnění 
podílů společnosti na podílech z prodeje časopisů s tím, že 
byl potvrzen též podíl vznikající přepočtem z relativního 
počtu publikací z dané členské země. Byly široce diskuto-
vány marketingové aktivity podporující CPSE, problemati-
ka Preprint servers, Open Science, Open Access, EU 
H20/20, FP9, Offsetting a National Licenses. Diskusi byly 
podrobeny redakční rady a jejich činnost, CPSE 
Fellowship program a Naples Manifesto. Schůzi zorgani-
zovala Švýcarská chemická společnost a předsedal jí 
E. Peter Kündig. 

Podpořeno grantem Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy, identifikační kód LTV17006. 

 
Pavel Drašar 

 
 

Schůze výkonného výboru Evropské chemické 
společnosti (EuChemS) 

 
Výkonný výbor EuChemS se sešel ve dnech 18. a 19. 

června 2018 v Bernu, v sídle Švýcarské chemické společ-
nosti v House of the Academies. Projednal zprávu o Open 
Science přednesenou W. Kochem, zprávu o činnosti sekce 
mladých chemiků EYCN přednesenou J. Lazić. Diskutová-
na byla otázka udělování ocenění EuChemS Service 
Award a historických připomenutí EuChemS Historical 
Landmarks. Problematice 2019-International Year of the 
Periodic Table of Chemical Elements, který vyhlásilo 
UNESCO, byla věnována nejen dotazníková akce národ-
ních společností, ale i bohatá diskuse o akcích roku 2019. 
Schůze vyslechla informaci o Online kursu chemické etiky 
(EuChemS/ECTN) a informaci o plánovaných kongresech 
ECC: 2018 Liverpool a 2020 Lisabon. Jako místo konání 
kongresu v roce 2022 byla v početně zastoupené soutěži 
zvolena Budapešť. D. Cole-Hamilton referoval o kongresu 
ABCChem, pořádaném s ACS v Mexiku. Schůzi zorgani-
zovala Švýcarská chemická společnost a předsedala jí 
předsedkyně EuChemS Pilar Goya Laza. 

Podpořeno grantem Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy, identifikační kód LTV17006. 

 
Pavel Drašar 

Střípky a klípky o světových chemicích 

Jan Šatava a Karel Kruis – dva opomenutí ne-
zapomenutelní; Nejen mykologové a kvasní 
chemici  

 
Letos uplynulo právě sto let od vydání publikace pro-

fesorů Karla Kruise a Jana Šatavy „O vývoji a klíčení spór 
jakož i sexualitě kvasinek“1. Tato publikace, stejně jako její 

autoři, si zaslouží, abychom na ně u příležitosti tohoto 
jubilea vzpomněli. V této monografii detailně popisují 
nejen sporulaci kvasinek Saccharomyces cerevisiae 
a S. pastorianus, ale zabývají se i jejich nestabilitou a změ-
nami vlastností. Popisují, že klíčení jednotlivých askospor 
vede ke vzniku haploidních kultur tzv. trpasličích kolonií. 
Ze svých pozorování učinili závěr, že: „spájení trpasličích 
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buněk lze považovat za kopulaci isogamickou“ a že: „při 
tvorbě spór nastává sexuální redukce hmoty chromatino-
vé“. Vzhledem k datu vzniku publikace je kromě tohoto 
významného objevu, tedy že se z diploidní buňky během 
sporulace stává buňka haploidní, nutné rovněž ocenit vy-
sokou profesionální kvalitu mikroskopických snímků 
v obrazové příloze dokumentující morfologické studium 
jednotlivých izolátů. Veškerá obrazová dokumentace 
vznikla v atelieru praktické fotografie, který na škole zalo-
žil prof. Kruis. Tato průlomová práce byla publikována 
v češtině a nebyla tedy světově známá až do roku 1935, 
kdy dánský genetik Øjvind Winge přihlásil abstrakt 
s podobnými závěry na Mezinárodní botanický kongres3. 
Po přečtení abstraktu jej Šatava upozornil, že na toto téma 
již publikoval dvě práce1,2. Winge rozhořčeně reagoval, že 
je nutno vědecké práce publikovat ve světově známém 
jazyce.  

Za zmínku stojí i později vydaná kniha J. Šatavy 
„Pivo a hnutí abstinenční“ (vyšla v roce 1923), v níž autor 
propaguje pivo v reakci na prohibici v USA a s tím spoje-
né matení lidí. V této knize se zamýšlí nad „agitací absti-
nentistickou“, která lid uvádí v nejistotu, neboť na jedné 
straně každý vidí, že jeho předchůdci jsou při mírném po-
žívání piva „svěží a zdrávi do vysokého věku“ a sami 
„nemohouce se ve své správě životní bez piva snadno obe-
jíti“ jsou dezinformováni tvrzením, že pivo je prudký jed. 
Prof. Šatava představuje pivo jako nápoj prospěšný pro 
„velmi závažné vlastnosti fysiologické a dietetické, hygie-
nické, nervy utišující, náladu povzbuzující a výživně eko-
nomické“. Důležitá přednost piva oproti vodě tkví podle 
prof. Šatavy v jeho dráždivých účincích podporujících 
vyměšování žaludečních šťáv. Na podporu výživových 
vlastností piva předkládá ekonomickou rozvahu srovnáva-
jící cenu a kalorickou hodnotu piva s potravinami, např. 
houskami a párky. Zde mu vycházejí srovnatelné hodnoty. 
Na podporu piva dodává, že: „pivo prodává se jako poži-
vatina hotová: stačí pouze ústa otevřít a pít je.“  

Negativně vnímá tzv. alkoholismus kořaleční a kon-
statuje, že na rozdíl od kořalky „Pivo, jako lihový nápoj 

velmi zředěný, je v nynějších poměrech nejpevnější hrází 
proti hromadnému alkoholismu“. K boji proti abstinentis-
mu prof. Šatava argumentuje i statistickými daty srovnáva-
jícími věk abstinentů dožívajících se v průměru 51 let 
s průměrným věkem opilců (53 let), silných pijáků (57 let) 
a mírných pijáků (59 let). Je si ale vědom možného zkres-
lení způsobeného zdravotním stavem.  

Jan Šatava (1878–1938) byl profesorem kvasné che-
mie a mykologie a také předním odborníkem 
v pivovarství. Na tehdejší C. K. České vysoké škole tech-
nické v Praze Dejvicích postavil lihovar a pivovar. Oba 
tyto provozy byly v tehdejší době svými parametry na 
světové technické úrovni. Prof. Šatava působil rovněž jako 
ředitel Výzkumného ústavu sladařského a pivovarského 
v Praze. 

Karel Kruis (1851–1917) byl profesorem kvasné che-
mie a fotografie. Rozšířil výuku kvasné chemie o přednáš-
ky z enzymologie a mykologie. V roce 1899 založil na 
C. K. České vysoké škole technické v Praze samostatný 
Ústav praktické fotografie s fotoateliérem. V letech 1878 
až 1884 působil jako redaktor Chemických listů. V roce 
1899 se stal vedoucím Ústavu kvasné chemie a mykologie. 

V roce 1903 patentoval způsob přípravy lisovaného 
droždí z cukrové řepy. V r. 1900 založil lihovarskou školu 
a pokusnou lihovarskou stanici.  

                                                         Tomáš Ruml 
 
Poděkování patří prof. MUDr. Augustinu Svobodovi, 

CSc. z Biologického ústavu LF MU za podnět a poskytnuté 
materiály. 
 
LITERATURA 
 
  1. Kruis K, Šatava J.: O vývoji a klíčení spór jakož i se-

xualitě kvasinek. Nákladem České Akademie Císaře 
Františka Josefa pro Vědy, Slovesnost a Umění, Praha 
1918. 

  2.  Šatava J.: Pivovarské Listy 36, 79 (1918). 
  3.  Barnett J. A. : Yeast 24, 799 (2007). 

Recenze 

Miroslav Novák:  
Počátky strukturní teorie  
a grafického znázorňování 
struktury chemických sloučenin 
v polovině 19. století 
 
Vydala VŠCHT Praha 2017, 1. vydání, 
140 stran, cena 230 Kč.  
ISBN 978-80-7080-974-7 

 
Publikace pojednává o vývoji organické chemie 

v devatenáctém století, kdy se rodila strukturní teorie. Je 
v ní popsán postupný vývoj teoretických náhledů na orga-

nickou chemii a dokumentováno objevování základních 
vlastností organických sloučenin – čtyřvaznosti uhlíku a 
jeho schopnosti tvořit lineární, větvené a cyklické řetězce 
a násobné vazby; pozornost je rovněž věnována vývoji 
názorů na strukturu aromatických sloučenin.  

Obsah publikace je zřejmý z názvu kapitol: Úvod, 
Typová teorie – advent strukturní teorie, Čtyřvaznost uhlí-
ku a tvorba uhlíkových řetězců, Cyklická struktura, Grafic-
ké vyjádření struktury chemických sloučenin, Loschmidto-
vy grafické vzorce, Kekulého grafické vzorce, Couperovy 
strukturní vzorce, Crum Brownovy strukturní vzorce, 
Strukturní vzorce benzenu a aromatických sloučenin, Lo-
schmidtovy vzorce benzenu a aromatických sloučenin, 
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„Kekulého“ benzen, Alternativní vzorce benzenu v druhé 
polovině 19. století, Hodnoceni Kekulého přínosu k teorii 
aromatických sloučenin, Závěr, Stručné životopisy a živo-
topisná data zmiňovaných osob. 

Publikace přináší pro českou literaturu ojedinělý po-
hled na historii grafického znázorňování struktury mole-
kul. Dr. Alfred Bader, dlouholetý šiřitel zásluh 
„karlovarského“ rodáka Josefa Loschmidta by nad knihou 
jistě zaplesal, neboť tomuto vědci je v ní věnována pod-
statná část. Je psána čtivě a citáty v cizích jazycích jsou 
přeloženy do češtiny. Popisovaná fakta jsou doložena 
značnou řadou kopií původních textů a obrázků. Publikace 
je doplněna rozsáhlou bibliografií. Knihu je možno vřele 
doporučit nejen jako dobře vybavený pramen o historii 
chemie, ale i jako užitečnou doplňkovou četbu pro studen-
ty a učitele organické chemie.  

Pavel Drašar 
 

                  
Martin Bajus: 
Hydrocarbon Technology –  
Petrochemistry 
 
Vydala Slovenská chemická knižnica 
FCHPT-STU Bratislava, 2017, 1. vy-
danie, 430 strán, mäkká väzba, cena 
9,10 Euro. 
ISBN 978-80-89597-80-2 
    

Začiatkom roka 2018 sa objavila na knižnom trhu 
nová kniha Hydrocarbon Technology – Petrochemistry, 
ktorú vydalo nakladateľstvo Slovenskej chemickej knižni-
ce Fakulty chemickej a potravinárskej technológie 
v Bratislave. Knihu si môžete kúpiť v predajni Malé cen-
trum. Autorom knihy je profesor Martin Bajus, popredný 
odborník v oblasti rafinérskych, petrochemických, energe-
tických a recyklačných technológií na Slovensku. Na Slo-
venskej technickej univerzite založil školu pyrolýzy. Cha-
rakteristickým rysom úspešnej bratislavskej školy pyrolýzy 
nie sú len výskumne získané výsledky, ale aj ich priemy-
selná realizácia v navrhovaných petrochemických 
a recyklačných technológiách nielen na Slovensku ale 
i v zahraničí (ČR). Profesor Bajus patrí k špičkovým slo-
venským vedcom a vynálezcom v oblasti chemickej tech-
nológie. Naďalej aktívne vedecky a pedagogicky pôsobí na 
FCHPT. 

Predložená vysokoškolská učebnica je aktuálna, napí-
saná moderným štýlom v angličtine. Predstavuje komplex-
né poňatie spracovanej tematiky. Široký a rozsiahly záber 
problematiky na 430 stranách zaiste znamenal pre autora 
veľké úsilie a trpezlivosť. Predovšetkým obrovské vedo-
mosti z oblasti uhľovodíkových technológií. Kniha je 
vhodná najmä pre pedagógov a študentov vysokých škôl, 
v bakalárskych, inžinierskych a doktorandských študijných 
programoch zameraných na výučbu chemickej technoló-
gie, prípadne špecializovaných na petrochémiu. 

Druhá kniha v sérii „Uhľovodíkových technológií“ sa 
zaoberá petrochemickými premenami uhľovodíkov z ropy 

a zemného plynu. Tie sa získavajú v rafinérskych proce-
soch a sú predmetom prvej knihy. 

V úvode autor poukazuje na dôležitosť petrochemic-
kých procesoch v chemickej technológii v smere: chemic-
ké vedy → chemické technológie → uhľovodíkové techno-
lógie → petrochémia. Učebnica je spracovaná formou 
vysvetľovania základných princípov a uvádzaním príčin-
ných súvislosti chemicko-fyzikálnych dejov. Nie je záme-
rom autora spracovať uhľovodíkové technológie so zame-
raním na petrochémiu v encyklopedickej forme. Autor 
v prvom rade uprednostňuje koncepčnú orientáciu pred 
faktami. V knihe Hydrocarbon Technology – Petrochemis-
try sa prezentujú základy chemických dejov, ktoré sú zá-
kladom jednotlivých procesov. Medzi tieto disciplíny pat-
ria: termodynamika, chemická kinetika i výpočty reaktorov 
a priemyslové katalyzátory. 

Profesor Martin Bajus napísal veľmi potrebný 
a pedagogicky vynikajúci text, ktorý na slovenskom trhu 
chýbal takmer 30 rokov. Vytvoril originálnu koncepciu 
petrochémie založenú na štyroch základných pilieroch. 
Základom sú uhľovodíky z ropy a zemného plynu. Alter-
natívne suroviny a alternatívne technológie vychádzajú 
z nadbytku lacného propánu, etánu a metánu 
z bridlicového a „strandového“ zemného plynu. 

Platí to predovšetkým o propyléne, ktorého rastúca 
výroba sa stále viac a viac posúva od pyrolýzy kvapalných 
nástrekov k pyrolýze bridlicových kondenzátov. Špeciálne 
v Spojených štátoch rastie exponenciálne využívanie brid-
licového zemného plynu. V knihe sa autor venuje aj spra-
cúvaniu biomasy a odpadov. Ide skôr o doplnkové zdroje 
než tie, ktoré by mali v budúcnosti úplne nahradiť fosílne 
suroviny. 

Petrochemický priemysel je založený na štyroch pilie-
roch: A pilier je alkénový, B pilier vytvárajú BTX aromá-
ty, C pilier reprezentujú C1-technológie a D pilier je silne 
diverzifikovaný z petrochemikálií, ktoré obsahujú kyslík, 
halogény, dusík a síru. 

Autor logickým spôsobom vyberal z bohatého spektra 
procesov. Poznanie jednotlivých procesov patrí 
k základom pochopenia kultúry chemicko-inžinierskych 
disciplín. Príkladom sú väčšie procesy v ropnej rafinérii 
a výroba chemikálii zo syntézneho plynu. Chemickí inži-
nieri mali obrovský úspech pri vývoji veľkokapacitných 
chemických technológií (výroba metanolu, Fischer-
Tropschova syntéza, amoniak). Avšak v niektorých iných 
oblastiach v minulosti už neboli tak úspešní. Dnes tieto 
procesy naberajú stále viac a viac na dôležitosti. Takéto 
procesy najdeme vo: vodíkových technológiach, biorafiné-
riach, recyklačných technológiach, mikrochannel technoló-
giach a nanotechnológiach. Tieto technológie sú spracova-
né v osobitných kapitolách. Pred nedávnom sa dôraz pre-
sunul na intenzifikácie procesov, akými sú energetické 
technológie a sustainable technológie.  

Vo väčšine kapitol sú jednotlivé procesy spracované 
a prezentované farebne v zjednodušených prúdových sché-
mach. Pre priehľadnosť technologických schém chýbajú 
vo väčšine prípadov kontrolný systém, ventily a čerpadlá. 
Očakáva sa, že študenti po preštudovaní knihy budú mys-
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lieť koncepčne pri dizajne nových procesov.    
Na fakulte chemických a potravinárskych technológií 

je text učebnice základom v mnohých predmetoch 
a v niektorých je len doplnkovým: 
 Petrochémia 
 Organická technológia a petrochémia 
 Ropa a uhľovodíkové technológie 
 Energetické materiály a technológie 
 Recyklačné technológie 
 Zemný plyn 
 Alternatívne palivá 
 Katalýza 

Verím, že kniha Hydrocarbon technology – Petroche-
mistry sa stane vítanou učebnicou nielen pre študentov 
FCHPT-STU, ale aj pre študentov ďalších vysokých škôl 
v Slovenskej republike. Ako dlhoročný vysokoškolský 
učiteľ môžem učebnicu vrele odporučiť všetkým študen-
tom chemickej technológie a príbuzných odborov. 

                                                                                                               
Viktor Milata   

 
 

Torgov I. V.:  
Zkušenosti 
(Торгов, Игорь Владимирович: 
Пережитое. Серия «От первого 
лица. История России в 
воспоминаниях, дневниках, 
письмах») 
  
Москва Новый хронограф 2014,  
408 str.  
ISBN 978-5-94881-250-2 

 
Igor Vladimirovič Torgov napsal svoje paměti „pro 

své vnuky“ v roce 1992 s tím, že píše doslova: „Dějiny 
zvěrstev bolševiků nelze vysvětlit na několika stránkách. 
Ale je třeba, aby se ji učili naši potomci, proto, aby nevěři-
li krutým demagogům, kteří svádějí lidi sliby „jasné komu-

nistické budoucnosti“ a že věří, že je nebudou cenzurovat 
žádní „specialisté“ z Glavlitu, KGB, či jim podobní. 

Syn bílého důstojníka, jehož rodina se s Kolčakem 
stěhovala stále dál na Sibiř a jenž po onemocnění tyfem 
zahynul za nejasných okolností, byl zachráněn a vypiplán 
svou matkou, která by si za tento čin zasloužila bezesporu 
svatozář. V době, kdy nebylo co jíst, zima pod –40 °C, ona 
dosáhla toho, že Igora Vladimiroviče po absolvování 
střední školy vzali na Kazaňskou univerzitu. Jako studenta 
jej NKVD zavřela do těžko představitelného vězení pro 
šíření antisovětských anekdot. Jak se však měnila věrchuš-
ka SSSR a jejího NKVD, byl propuštěn a školu dokončil. 
Školu, která znamenala denních 8 hodin v továrně a 4 ho-
diny výuky. Nicméně, sice s nevalným zdravím, ale 
s výtečnými znalostmi chemie nastoupil do chemické to-
várny, a protože továrna neplnila plán, byl za „sabotování 
výroby a službu imperialistům“ poslán NKVD opět do 
vězení. Ve vězení jej brutálně donutili napsat přiznání, 
které však nepodepsal. Opět se měnila věrchuška a dostal 
se na svobodu. S mnohými peripetiemi (například 
s potížemi u zkoušky «по закону Божьему»; tj. z dějin 
strany) dokončil v Moskvě aspiranturu a začal pracovat na 
Akademii. 

Igor Vladimirovič popisuje na osnově mezinárodní 
i sovětské historické scény dění v Akademii, spory a cho-
vání „akademiků“, protižidovské čistky a vždy, když si 
chce od špíny oddychnout, píše o chemii, svých syntézách 
(do chemické síně slávy vstoupil s totální syntézou steroi-
dů reakcí Torgova a Anančenko), chvilkách štěstí, o rodině 
a popisuje život kolem sebe do nejmenších podrobností. 
Zvláště se věnuje svým cestám do zahraničí a kontaktům 
se světovou chemickou špičkou, k níž právem počítá 
i Františka Šorma z ÚOCHB ČSAV. 

Kniha by měla být poučením pro lidi, kteří to chtějí 
v životě a chemii někam dotáhnout, ale i pro ty, kterým 
dosud nespadly (libovolné) klapky z očí. 

O životě Igora Vladimiroviče se lze dočíst 
i v databázi politických obětí bývalého SSSR na URL 
https://ru.openlist.wiki . 

Pavel Drašar 

Osobní zprávy 

Významné jubileum rektora VŠCHT Praha 
 
Světlo světa spatřil v sobotu 7. června 1958, dostal 

jméno Karel a tenkrát určitě netušil, že své letošní vý-
znamné jubileum bude slavit ve funkci rektora Vysoké 
školy chemicko-technologické v Praze, jedné z nejlepších 
chemických škol v České republice. Jak řada čtenářů asi 
tuší, řeč bude o prof. Ing. Karlu Melzochovi, CSc. 

Nějaké „chemické“ geny určitě zdědil a zájem o tech-
nické a přírodovědné obory se pak jednoznačně projevil 
v průběhu studia na tehdejší Střední průmyslové škole 
potravinářské technologie v Podskalské ulici v Praze 2, 
kde jsem se s ním poprvé setkal a následně strávil i řadu 

dnů ve stejné lavici. Naším obo-
rem byla kvasná technologie; 
dnes bychom vzletně hovořili 
o biotechnologii. Tato škola 
poskytla každému absolventovi 
velmi kvalitní technické 
a přírodovědné vzdělání, ale také 
nezapomenutelné zkušenosti 
z praxí a brigád v pivovarech, 
sladovnách, lihovarech a dalších 
podnicích kvasného průmyslu. 
Karel Melzoch získal k tomuto 
oboru kladný vztah, což předur-
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čilo i jeho další životní osudy spojené se studiem na Vyso-
ké škole chemicko-technologické v Praze a samozřejmě na 
Katedře kvasné chemie a bioinženýrství. Obor byl nároč-
ný, protože vyžadoval hluboké propojení chemických, 
biologických a inženýrských disciplín, na druhé straně měl 
v sobě cosi tajemného, což vedlo k vytvoření krásného 
kolektivu studentů i pedagogů. Ono to bylo dáno i tím, že 
živá hmota, bez které si lze kvasné procesy jen těžko před-
stavit, vyžaduje časově neomezenou pozornost, aby tvořila 
to, co od ní požadujeme. Karel v době, kdy pracoval na 
katedře jako pomocná vědecká síla a dále při měření diplo-
mové práce, trávil dny i noci u bioreaktorů, které v té době 
byly vybaveny ledasčím, jen ne automatizací. Přes nároč-
nost celého studia se mu podařilo najít na škole také svou 
celoživotní partnerku. Doktorské studium zahájil na teh-
dejší Katedře biochemie a mikrobiologie, nicméně vztah 
ke kvasné technologii ho velmi brzy přivedl zpět na mateř-
skou katedru. Ve své disertační práci se úspěšně věnoval 
vývoji biokatalyzátoru s imobilizovanými kvasinkami pro 
produkci ethanolu. Procesům pro produkci ethanolu ať už 
jako suroviny pro výrobu nápojů nebo později 
„bioethanolu“, látky využitelné jako obnovitelný zdroj 
energie, zůstal v podstatě věrný po celou následující pro-
fesní kariéru. Výzkumné problematice se nepřestal věno-
vat ani v době, kdy na sebe vzal zodpovědnost spojenou 
s řídícími funkcemi nejprve na Fakultě potravinářské 
a biochemické technologie VŠCHT Praha (proděkan, ve-
doucí Ústavu kvasné chemie a bioinženýrství, děkan) 
a konečně celé VŠCHT Praha ve funkci rektora. Stal se 
uznávanou osobností i mimo akademickou sféru. 

Přes významný profesní úspěch si zachoval až do 
současnosti hluboce lidský a kamarádský vztah ke svým 
spolupracovníkům i studentům, sám sebe nikdy nebere 
příliš vážně. Zůstal přesně takový, jak jsem jej poznal na 
střední škole. I ve vážných chvílích kolem sebe dokáže 
šířit optimismus a zachovat si vlastní názor, bez ohledu na 
většinové postoje. Myslím si, že vzhledem 
k oslavovanému jubileu se to už nezmění, což přeji jemu 
i nám všem, kdo s ním spolupracujeme.  

 
Jan Masák 

 
 

Prof. Ing. František Švec, DrSc. oslaví 75 let  
(3. 9. 2018) 

 
Prof. Švec patří mezi nemnoho českých vědců, kteří 

se po odchodu z České republiky dokázali výrazně prosa-
dit v USA.  

Jeho Almou Mater je VŠCHT Praha, kam po ukonče-
ní vědecké aspirantury nastoupil v roce 1969 na Katedru 
polymerů na místo odborného asistenta. Na počátku sedm-
desátých let byl první na světě, kdo začal připravovat reak-
tivní polymerní částice s aldehydovými a epoxidovými 
skupinami z tehdy málo známého monomeru glycidylme-
thakrylátu. Po přechodu na Ústav makromolekulární che-
mie ČSAV v Praze studoval aspekty suspenzní polymeri-
zace a proměnné, které mají zásadní vliv na vlastnosti 

těchto materiálů. Přitom zjistil, že jeho částice jsou vhodné 
jak k přímému použití, tak i ke snadným modifikacím pro-
střednictvím reakcí epoxidových skupin. Tyto částice 
a jejich „klony“ našly záhy svou cestu k průmyslové pro-
dukci a dodnes zůstávají v katalozích významných produ-
centů. Na počátku osmdesátých let se František Švec pustil 
do výzkumu separačních medií pro vysoce účinnou kapali-
novou chromatografii. Nejprve vyvinul náplně kolon pro 
separace polymerů podle jejich velikosti, později přidal 
náplně pro separace v obrácené fázi, jakož i pro iontově 
výměnnou a afinitní chromatografii.  

V roce 1992 obdržel pozvání z Cornellovy univerzity 
v Ithace, USA a odletěl pracovat na tamější Department of 
Chemistry. Zde dále rozvinul přípravu porézních částic 
a zavedl vlastní přístup zvaný templátová polymerizace, 
který umožnil přesnou kontrolu velikosti, porozity a che-
mického složení. Tato technologie byla v roce 1993 reali-
zována firmou Polymer Laboratories v Anglii a posléze 
i ve firmě ExxonMobil. Kromě toho František Švec roz-
pracoval zcela nové kombinatoriální postupy, které vý-
znamně snížily počet testovaných selektorů a zvýšily rych-
lost testovaní, čímž umožnily nalezení optimálního selek-
toru nutného pro danou separaci za kratší dobu a při použi-
tí méně náročných postupů. Perfektní kontrola porézních 
vlastností částic spolu s použitím polymerních a nízkomo-
lekulárních činidel vedly ke zcela novému přístupu, 
k modifikaci řízené velikostí pórů. Tento postup umožňuje 
funkcionalizaci různými funkčními skupinami v dokonale 
segregovaných pórech téže částice. Náplně s touto, tzv. 
duální chemií, pak poprvé umožnily dvoudimenzionální 
chromatografii v jediné koloně. 

František Švec je však daleko nejznámější pro svůj 
objev polymerních monolitů. Již na konci osmdesátých let 
si uvědomil, že diskrétní povaha porézních částic nemusí 
být vždy výhodná pro separace velkých biopolymerních 
molekul v gradientu mobilní fáze, kde i krátké kolony 
poskytovaly použitelné separace. Jeho intuice ho vedla 
nejdříve k přípravě tenkých porézních disků. Tok mobilní 
fáze skrze tyto disky umožnil bezprecedentně rychlé sepa-
race velkých molekul. Firma BIA Separation koupila li-
cenci na tuto technologii a používá ji dodnes. 
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I přes skepticismus kolegů, kteří předpovídali nemož-
nost průtoku makroporézními materiály, se nenechal odra-
dit a vyvinul materiál se strukturou, jež byla průtoku pří-
stupná. Prostudoval mechanismus tvorby požadovaných 
pórů a našel proměnné ovlivňující jak porézní vlastnosti, 
tak i chemické složení. Tyto kvalitativně nové materiály 
nacházejí téměř neomezené aplikační možnosti jak 
v chromatografii, tak i v oblasti nosičů imobilizovaných 
katalyzátorů, mikrofluidizace, v extrakci pevnou fází, ad-
sorpci plynů a dalších oblastech a jsou vyráběny firmou 
Thermo-Fisher. Společným jmenovatelem všech těchto 
použití je vysoká rychlost a selektivita. Byl rovněž prvním, 
kdo úspěšně použil tuto technologii v elektro-
chromatografii.  

V roce 1997 František Švec přesídlil do Berkeley, kde 
pracoval na prestižní Kalifornské Univerzitě a posléze 
i v E. O. Lawrence Berkeley National Laboratory, kde se 
stal ředitelem jednoho oddělení. Dále pokračoval ve vý-
zkumu monolitických struktur. Zde rozšířil svůj zájem i do 
oblasti separace a skladování plynů. Vyvinul přístupy ke 
zcela novým porézním polymerům na bázi heterocyklic-
kých monomerů schopných adsorbovat značná množství 
vodíku. V souvislosti s právě probíhajícími iniciativami 
směřujícími k omezení produkce oxidu uhličitého vyvíjí 
i membrány sloužící k separaci CO2 ze zemního plynu a ze 
spalných plynů tepelných elektráren. S ohledem na hledání 
nových zdrojů pohonných hmot rovněž zkoumal aplikaci 
porézních monolitů pro skladování methanu. 

Vědecký a publikační záběr prof. Švece je obrovský. 
Výsledky své dosavadní práce popsal ve více než 450 pu-
blikacích a 80 patentech, z nichž některé byly předmětem 
úspěšných licencí. O významu jeho výzkumu svědčí 
i obrovský počet citací převyšující 25 000 a hodnota jeho 
h-indexu je vyšší než 90. Během posledních let též získal 
řadu významných ocenění, např. prestižní cenu Americké 
chemické společnosti za chromatografii, cenu Dal Nogara, 
cenu Východního analytického symposia, Golayovu me-
daili a další. Kromě toho obdržel čestný doktorát švédské 
univerzity v Umea a čestnou profesuru Ústavu chemické 
fyziky Čínské akademie věd. 

Pedagogická aktivita prof. Švece je rovněž obdivu-
hodná. Na počátku kariéry stála VŠCHT Praha a potom 
řádné profesorské pozice na Cornellově univerzitě a Kali-
fornské univerzitě v Berkeley. Vedle toho čtyřleté působe-
ní v pozici hostujícího profesora na Univerzitě Innsbruck 
a posléze profesura na Pekingské Univerzitě chemické 
technologie. Prof. Švec se vždy hlásil ke svému češství, 
takže po celou dobu práce v USA měl ve své skupině vždy 
několik doktorských studentů a stážistů z Česka i ze Slo-
venska. Za tuto činnost obdržel medaili Palackého univer-
zity v Olomouci a Památeční medaili Univerzity Pardubi-
ce. Prof. Švec je i čerstvým nositelem Votočkovy medaile, 
prestižního ocenění VŠCHT Praha. 

Díky svým organizačním schopnostem a vědeckému 
renomé se František Švec stal v roce 2003 na 14 let prezi-
dentem věhlasné Kalifornské společnosti pro separační 
vědu (CASSS), která je profesní organizací sdružující přes 
5000 pracovníků z celého světa. Po dlouhá léta byl rovněž 

aktivním členem redakčního kruhu Chemických listů a po 
odchodu do USA se stal jejich regionálním redaktorem. 
Řadu let je vedoucím redaktorem časopisu Journal of Se-
paration Science a nyní i nového titulu Separation Science 
Plus vydávaných nakladatelstvím Wiley. Je též členem 
editorských rad řady prestižních mezinárodních časopisů 
v analytické chemii. Pravidelně též organizoval symposia 
a konference týkající se různých aspektů separační vědy.  

I v současnosti je prof. Švec stále aktivní a pracuje 
jako klíčový zahraniční vědecký pracovník na katedře 
analytické chemie Farmaceutické fakulty Univerzity Kar-
lovy v Hradci Králové, kde vede rozsáhlý projekt zvaný 
STARSS. Cílem tohoto projektu, který spadá pod Operač-
ní program Výzkum, vývoj a vzdělávání, je zavedení no-
vých a rozvoj pokročilých separačních metod. 

František Švec je bezpochyby „chemický borec“ 
a nikdy ve svých slavných pozicích nezpychnul. Při svých 
cestách do Prahy si vždy najde čas pro posezení s dávnými 
kamarády a kolegy a při českém pivu jim referuje 
o „významných změnách ve svém pohnutém životě“, jak 
on říká. Franto, ať se Ti daří i nadále. 

                                                                                                         
                              Bohumil Kratochvíl 

 
 
V polovině května nás opustila prof. Ing. Jitka 
Moravcová, CSc.  
 

Jitka Moravcová (rozená Radilová) vystudovala orga-
nickou technologii na VŠCHT Pardubice (nyní Univerzita 
Pardubice), na katedře organické chemie stejné školy ob-
hájila kandidátskou disertační práci. Při vědecké aspirantu-
ře sbírala i první zkušenosti s pedagogikou. Pamětníci 
dosud vzpomínají na její semináře a na pečlivě připravené 
demonstrace, jež doplňovaly přednášky profesora Večeři. 
Od roku 1980 je profesní dráha Jitky Moravcové svázána 
s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, kam 
po mateřské dovolené nastoupila jako vědecká pracovnice 
do Laboratoře monosacharidů. Po roce 1990 byla Jitka, 
spolu s doc. RNDr. Janem Staňkem, CSc., iniciátorkou 

Otevření NMR centra, Prof. Moravcová spolu s prof. Liš-
kou (foto O. Lapčík)  
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přeměny laboratoře na plnohodnotnou katedru s vlastním 
studijním programem, nynější Ústav chemie přírodních 
látek, a spoluautorkou její vědecko-pedagogické koncepce. 
Poté, co Honzu značně vytížila funkce prorektora pro vý-
stavbu, Jitka převzala vedení ústavu i oborové rady doktor-
ského studijního programu Organická chemie. Ale ani jí 
nestačilo hrát si jen na domácím písečku. V letech 2005 až  
2007 působila jako prorektorka pro vědu a výzkum, první 
a dosud jediná žena ve funkci prorektora v historii VŠCHT 
Praha. Krátce byla i proděkankou pro pedagogiku. Výčet 
dalších Jitčiných odborných a společenských aktivit by byl 
dlouhý. Jmenujme dlouholeté členství v hlavním výboru 
České společnosti chemické, působení v mnoha vědeckých 
a oborových radách, jak na VŠCHT Praha, tak 
v partnerských institucích, odborné vedení projektů 
MŠMT zaměřených na analýzu systému VaVaI a na meto-
dy hodnocení, členství v RVVI. 

Odborným zájmem Jitky Moravcové byly sacharidy 
a jejich role v mezibuněčné komunikaci. Zaměřila se 
zejména na syntetické přístupy k novým analogům přírod-
ních sacharidových struktur s potenciálem uplatnění 
v regulaci biologických funkcí. Dílčí témata této proble-
matiky na pomezí chemických a biologických oborů řešila 
v rámci řady národních i mezinárodních projektů. S tím 
byly spojeny i její pedagogické aktivity, zahrnující všech-
ny stupně vysokoškolského studia, jak v teoretické, tak 
v praktické výuce. Vedle ryze odborných předmětů (např. 
Chemie sacharidů a biopolymerů, Izolace a identifikace 
přírodních látek, Optimalizace kapalinové chromatografie) 
věnovala důslednou pozornost i systematickému rozvíjení 
prezentačních dovedností studentů.  Podstatnou měrou se 
podílela na projektu Studentského centra NMR, které už 
od června 2003 umožňuje studentům zúčastněných ústavů 
VŠCHT Praha získávat vlastní praktické zkušenosti s touto 
významnou technikou strukturní analýzy. 

Významně se v Jitčině životě zrcadlil sport. Volejbalu 
se věnovala poměrně dlouho i soutěžně, dal jí smysl pro 
souhru v týmu, kde záleží na podání, přihrávkách i umění 
vybrat smeč. Sjezdové lyžování dalo rychlost. Turistika 
schopnost stanovit cíl a naplánovat trasu, vytrvalost 
a okouzlení mnohotvárností světa. Občas nešlo o malé 
výlety – mezi splněné sny si Jitka zařadila i Jižní Afriku, 
Andy, Aljašku. Sportovní přístup dovedla přenést i do 
jiných oblastí. A pokud někdy, obrazně vzato, vystupovala 
v roli trenéra, studenti i kolegové to chápali – dobře věděli, 
že sotva bude po turnaji, objeví se zase báječná přátelská 
bytost. 

Potkávali jsme se léta na různých úrovních – ústav, 
fakulta, oborová rada, vědecká rada. Jitka zdaleka necítila 
potřebu zaujímat stanovisko ke všemu, ale když se vyjádři-
la, byla její argumentace připravená a důrazná. V otázkách 
koncepce a organizace výuky a výzkumu, bylo vždy uži-
tečné zkusit si představit, jaký bude její názor. Těžko se 
zvyká na kondicionál: jaký by asi byl… 

 
Oldřich Lapčík       

 
 

Zemřel nestor chemické informatiky  
Ing. Jaroslav Šilhánek, CSc. 

  
V březnu letošního roku nás nepříjemně překvapila 

zpráva, že ve věku 81 let nečekaně zemřel průkopník che-
mické informatiky nejen na VŠCHT Praha, ale v celé naší 
zemi, Ing. Jaroslav Šilhánek, CSc. Přitom ještě v únoru se 
někteří z nás měli možnost s ním setkat na Hlavním výbo-
ru ČSCH, kde ho skvěle vyfotografoval prof. Lapčík (viz 
přiložená fota) v jeho typickém gestu a v zadumání. 

Jaroslav Šilhánek vystudoval VŠCHT Praha, Fakultu 
organické technologie a od r. 1961 zde působil na Ústavu 
organické technologie. Zpočátku se věnoval chemickým 
syntézám biologicky aktivních látek a kinetice jejich pří-
pravy. Později se z něho stal známý „guru“ vyhledávání 
dat v elektronických informačních zdrojích, a to v prvé 
řadě v databázích Chemical Abstracts (v podobě disků CD 
kupovaných do knihovny VŠCHT Praha a později zejména 
v online režimu systému SciFinder), ale i Beilstein a dal-
ších. Nelze zapomenout, že byl organizátorem řady čes-
kých akademických konsorcií využívajících národní i ev-
ropské grantové programy a rozšířil takto online přístup ke 
stěžejním elektronickým informačním zdrojům i na řadu 
dalších vysokých škol. Na toto téma pravidelně vystupoval 
i na největší domácí specializované konferenci INFORUM, 
kde v posledních letech byly velmi navštěvované jeho 
prezentace koncepčního a vizionářského zaměření. Na 
VŠCHT Praha se samozřejmě intenzivně věnoval také 
pedagogice. Pro výuku studentů vytvořil předmět Chemic-
ká informatika, později nazvaný Chemické báze dat, který 
postupně zdokonaloval a psal k němu učební texty. Svými 
studenty byl dlouhodobě hodnocen jako výborný a zábav-
ný přednášející, oplývající nadšením a suchým humorem, 
a to i v pokročilém věku. S nevšední péčí se řadu let věno-
val chodu Ústřední knihovny VŠCHT Praha. 
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Bohatá byla i spolupráce Jaroslava Šilhánka 
s časopisem Chemické listy. Pravidelně posílal do redakce 
články s tématikou informatiky, oplývající předlouhými 
avšak srozumitelnými souvětími, ale takový byl jeho styl. 
Několikrát jsme se na něho obrátili, aby rozebral, proč se 
bibliometrické údaje Chemických listů z roku na rok prud-
ce změnily a jaké budou trendy dalšího vývoje. Nikdy 
takovou pomoc neodmítl a z jeho příspěvků vždy čišelo, 
jak ho tato práce baví a jak jsou jeho analýzy zasvěcené.  

Ačkoliv Jaroslav Šilhánek neoplýval akademickými 
tituly, i když by si je v oboru chemické informatiky doza-
jista zasloužil, byl na škole uznávanou osobností a odbor-
níkem. Za významné zásluhy udělil rektor VŠCHT Praha 
v roce 2012 Jaroslavu Šilhánkovi Votočkovu medaili. 

Jaroslav Šilhánek nám bude bezesporu chybět a bude-
me na něho všichni rádi vzpomínat. 

  
      Bohumil Kratochvíl, Jiří Hanika, Jiří Kadleček  

a Zdeněk Bělohlav 
 
 

In Memory of Dr. Jaroslav Silhanek. Personal 
notes from Paul Peters, Director EMEA Sales, 
CAS 

  
Prof. Jaroslav Silhanek was a strong ambassador for 

proving the best information tools to the Czech scientific 
community stretching well beyond his own university, the 
ICT in Prague (now University of Chemistry and Technol-
ogy, Prague – UCT Prague). He had a close contact to 
CAS and I am privileged and honored to have worked with 
him for so many years.  

We probably met at one of the CAS Conferences that 
were held every other year in the mid 1990’s and early 
2000’s. My first visit to ICT in Prague was in the spring of 
1999. At that time, ICT Prague subscribed to our printed 
products and also had adopted the CA on CD product that 
came out in 1996. Prior to that Jaroslav performed search-
es in CAS databases on STN.  

Jaroslav published his first article on chemical infor-
mation tools in 1992 in Chemicky Prumysl with the Eng-
lish title “What is the price of chemical and chemical engi-
neering information?”. He and his assistant Ludmila 
Zetkova, would stay close to publishers of chemical infor-
mation and finds ways to form a consortium to purchase 
these tools ever since.  

In 2000 Jaroslav invited me to give a talk at the 52th 
Congress of the Czech and Slovak Chemical Societies in 
Ceske Budejovice. The talk of CAS and SciFinder intro-
duced the Czech and Slovak community to the new way of 
searching for published information. In 2003, Jaroslav and 
I went around all the Czech Universities to do training 
sessions for SciFinder to the various students. From the 
usage of SciFinder it was clear that the students of ICT 
Prague had the great advantage of having such a dedicated 
teacher of chemical information. Still today the SciFinder 
usage at ICT Prague is the largest from the universities in 

Central Europe and is in the top 25 in Europe.  
Jaroslav published an extensive article on the 100 

years of CAS in Chem Listy (2007), 101, p593-628, which 
described the transformation of CAS as a publisher of 
books to an organization to provide tools for chemists and 
other scientists. Jaroslav does give his concluding remark 
on the future of CAS with the question if universities can 
continue to afford SciFinder with the price of covering the 
enormous amount of information in SciFinder to produce 
this tool. The question is certainly relevant today and in 
the next decades.  

Since 2008, I have hired Mr. Veli-Pekka Hyttinen 
from Finland as the regional manager for Central and East-
ern Europe and Veli-Pekka also developed a friendly and 
personal relationship with Jaroslav. On Nov 28th in 2008 
we had a special meeting in Prague with speeches and gifts 
to recognize Jaroslav’s contribution to the chemical infor-
mation field.  

In September 2013, we celebrated with Jaroslav and 
all his colleagues in Pardubice, the first 5-year consortium 
agreement signed in Europe at that time for the regional 
Czech universities. Using special funding by the EU he 
had secured availability of SciFinder for the near future.   

The last time I met Jaroslav was at the ICIC confer-
ence in Heidelberg. We had a passionate discussion about 
chemical information and the various providers in the in-
dustry. I am very grateful to have worked with Jaroslav 
Silhanek for so many years and have learned so much 
from him. We will all miss you.  

  
Veli-Pekka Hyttinen 

 ACS International, Ltd  
representing Chemical Abstracts Service 

vhyttinen@acs-i.org 
 

 
Zemřel Ing. Ladislav Hládek, CSc. 

 

Ing. L. Hládek, CSc. odešel 
náhle v polovině března, několik 
měsíců před svými 85. naroze-
ninami. Ing. Hládek byl elektro-
inženýr, ale celý svůj život spo-
lupracoval s chemiky na přístro-
jovém vybavení jejich laborato-
ří, stavěl pro ně přístroje, staral 
se o jejich údržbu a opravy, 
a později významně pomáhal 
i na poli výpočetní techniky, 

psal a vyvíjel programy pro kolegy chemiky (a dokonce 
i pro ústavní administrativu) a tak mnoho kolegů v ústavu 
na něj bude vzpomínat s vděčností. Proto je zcela na místě, 
jestliže tyto řádky se objeví právě v Chemických listech.  

Do Ústavu fyzikální chemie ČSAV jej přivedl v roce 
1957 doc. M. Pacák jako svého mladšího spolupracovníka 
a Ing. Hládek působil tedy v ústavu po více než šedesát let, 
v poslední době na částečný úvazek. 
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V oblasti elektrotechniky pro něj nebylo nic nemož-
ného, dokázal stavět přístroje „na míru“, stačilo se s ním 
domluvit na zadání elektronického obvodu, o tom, co by 
přístroj v aparatuře chemické fyziky měl umět, a on za-
nedlouho přišel s řešením, které splňovalo požadavky, 
leckdy lépe než přístroje komerční. To bylo nedocenitelné 
zvláště v padesátých a šedesátých létech, kdy peníze na 
nákup speciální elektroniky ze zahraničí zoufale chyběly. 
A později, když se v laboratořích komerční přístroje přece 
jen objevovaly a po nějaké době vyžadovaly opravu nebo 
zdokonalení, uměl je s minimálními informacemi o sché-
matu spolehlivě uvést do požadovaného stavu. Jeho zvolá-
ní „už to mám“ se stalo skoro tradičním.  

Nešlo však jen o jeho výtečný odborný výkon. Jako 
moravský Slovák z Luhačovic (a také výtečný pianista) 
byl vždy dobře naladěn, kritické situace dovedl obrátit 
v žert, zachovával si dobrou náladu, i když na něj prosebně 
naléhala hejna nešťastných chemiků, kterým selhala elek-
tronika. Mnozí kolegové tvrdí, že jej nikdy neviděli rozči-
leného. A nezkazil žádnou legraci. Přitom to neměl 
v životě lehké. Jeho žena zemřela velmi brzo a Ing. Hládek 
se s touto ztrátou těžce, avšak statečně vyrovnával. Nalezl 
však potěšení ve svém synu, který se stal brzy vysokým 
finančním manažerem, i v pomoci celé své rodiny. 

Bude nám všem chemikům velmi chybět, ale zůstane 
v našich vzpomínkách jako vynikající elektrotechnik, ka-
marád a kolega, bez něhož bychom velkou část svých plá-
nů v chemické fyzice nikdy neuskutečnili. 

Za přátele a kolegy 
   Zdeněk Herman, Slavoj Černý 

 
 

Vzpomínka na profesora  
Václava Dědka  
 
V pátek 2. února 2018 jsme obdrželi 
zprávu, že v ranních hodinách nečeka-
ně zemřel pan prof. Ing. Václav Dědek, 
CSc., dlouholetý vedoucí katedry orga-
nické chemie na Vysoké škole chemicko-
technologické v Praze. 
Profesor Dědek se narodil 4. června 

1925 v Hořovicích v okrese Beroun. Obecnou školu na-
vštěvoval v Praze, v Plzni a v Kolíně. V Kolíně také v roce 
1944 maturoval na reálném gymnáziu. V mimořádném 
prázdninovém termínu (červenec – srpen) absolvoval 
v roce 1945 přednášky a laboratoře na Přírodovědecké 
fakultě UK, aby od září 1945 začal studovat na Vysoké 
škole chemicko-technologického inženýrství ČVUT 
v Praze, které ukončil s vyznamenáním v roce 1950. 
V témže roce se stal asistentem u profesora Lukeše, pod 
jehož vedením vypracoval a v roce 1956 obhájil kandidát-
skou disertační práci z oblasti chemie 2-pyrrolinů. Stal se 
tajemníkem katedry a soustředil se na organizaci 
a metodiku pedagogicko-výchovné práce. 

Po předčasné a nečekané smrti profesora Lukeše 
v roce 1960 byl v roce 1961 jmenován vedoucím katedry 

a v témže roce byl ustanoven docentem. Po pětiměsíčním 
studijním pobytu u profesora Tarranta na University of 
Florida (USA) byl v roce 1972 jmenován řádným profeso-
rem organické chemie. 

Funkci vedoucího katedry zastával po celou dobu 
svého působení na VŠCHT Praha s výjimkou let 1968 až 
1972, prakticky až do odchodu do důchodu v roce 1990. 
Zastával rovněž řadu akademických funkcí. Na Fakultě 
organické technologie byl proděkanem (1959–1961) 
a děkanem (1961–1964), v rámci VŠCHT Praha pak pro-
rektorem pro výuku (1976–1989). 

Současně s touto společensko-organizační činností 
přednášel a zkoušel po celou dobu základní předmět Orga-
nická chemie, pro který napsal spolu s profesorem Červin-
kou a profesorem Ferlesem celostátní vysokoškolskou 
učebnici Organická chemie. Tato učebnice vyšla v roce 
1969 a později se dočkala několika zkrácených, přepraco-
vaných vydání. Vlastníci prvního vydání dodnes oceňují 
její možné použití coby příručky. Jako spoluautor se podí-
lel na vydání řady skript. Byl vedoucím diplomových prací 
mnoha budoucích inženýrů chemie a školitelem kandidát-
ských disertačních prací vědeckých aspirantů. Byl také 
členem mnoha odborných komisí, předsedal komisi exper-
tů MŠ ČSR a předsedal stěžejnímu směru programu státní-
ho plánu základního výzkumu na ČSAV.  

Po převzetí vedení katedry umožnil vznik samostat-
ných výzkumných skupin a zajistil tak kontinuitu vědecké 
a pedagogické práce. Sám se stal vedoucím pracovní sku-
piny organických sloučenin fluoru, která vycházela 
z průmyslové základny výroby chlorfluorethanů (freonů, 
ledonů) ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu v Ústí 
nad Labem. Tím se pro pracoviště staly dostupné chlor-
fluorethyleny, zejména chlortrifluorethylen, s nimiž byly 
studovány elektrofilní, radikálové a nukleofilní adiční re-
akce a rovněž následné syntetické využití získaných aduk-
tů. Praktické odezvy tohoto výzkumu se promítly do vývo-
je výroby inhalačních fluorovaných anestetik Anecotanu, 
Ethranu a Halothanu. Svojí odborností zasahoval také do 
„nefluorových“ oblastí farmaceutického výzkumu, napří-
klad chemie prostaglandinů, léčiv ibuprofenu, naproxenu 
a dalších. Publikačně se profesor Dědek podílel na cca 
90 původních sděleních, okolo 100 patentů a autorských 
osvědčení a stejného počtu přednášek na odborných konfe-
rencích v tuzemsku i v zahraničí. V roce 1986 obdržel 
Hanušovu medaili od České společnosti chemické.  

Pro současnou starší generaci byl profesor Dědek 
učitel, školitel a starší kolega, pro ty mladší z nás pak uči-
tel našich učitelů. Několik generací bývalých studentů si 
pak na pana profesora jistě vzpomene jako na jednoho 
z autorů již zmiňované učebnice Organická chemie, kterou 
nazývali „zelená příšera“. Nedávná scénka na každoročně 
pořádaném karnevalu VŠCHT Praha „Kachekran“ však 
ukázala, že i současná generace studentů vnímá profesora 
Dědka jako důležitý článek v pokračování tradice výuky 
organické chemie na VŠCHT Praha a v českých zemích. 

Čest jeho památce 
Radek Cibulka a František Liška 
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Výročí a jubilea 

Jubilanti ve 4. čtvrtletí 2018 
Uveřejněno se souhlasem jubilujících. 
 
 
90 let 
prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc. (20.10.), ÚFCH J.H. 

AV ČR Praha 
 
85 let 
Ing. Václav Novák, CSc. (23.10.), Litvínov 
doc. RNDr. Jiří Karlíček, CSc. (11.12.), Plzeň 
Ing. Albert Popler (24.11.), Pardubice    
RNDr. Zdeněk Prášil, CSc. (6.12.), Praha 
Ing. Miroslav Markvart (17.12.), Praha    
 
80 let 
doc. Ing. Vlastimil Brožek, DrSc. (28.12.), VŠCHT Praha 
RNDr. Miloš Votruba, CSc. (29.12.), Praha 
 
75 let 
Ing. Ivan Sommer (2.10.), Brno    
Ing. Olga Kvítková (7.11.), Praha     
Ing. Mária Braunová (2.12.), Praha     
prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. (12.12.), VŠCHT Praha 
Ing. Stanislav Braun (21.12.), Praha 
 
70 let 
doc. Ing. Josef Prousek, CSc. (9.12.), STU Bratislava 
prof. RNDr. Pavel Drašar, DSc. (24.12.), VŠCHT Praha 
 

65 let 
Ing. Karel Bláha, CSc. (20.12.), MŽP Praha 
 
60 let 
doc. Paedr. Dana Kričfaluši, CSc. (7.10.), Ostravská 

univerzita v Ostravě 
Ing. Hana Vávrová (4.11.), Plzeň   
prof. Ing. Martin Fusek, CSc. (10.11.), ÚOCHB AV ČR 

Praha 
prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc. (21.11.), PřF MU Brno 
  
Srdečně blahopřejeme 
  
 
 
  
 Zemřelí členové Společnosti  
 
Ing. Jaroslav Šilhánek, CSc., zemřel 29. března 2018 ve 

věku 81 let. 
Ing. Karel Kefurt, CSc., zemřel 7. dubna 2018 ve věku 

82 let. 
Ing. Helena Potěšilová, zemřela ve věku nedožitých 91 

let. 
prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc., zemřela 14. května ve 

věku 67 let. 
  
Čest jejich památce 
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