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Ze života chemických společností 

Termická analýza na Sjezdu chemiků ve Zlíně 
aneb jaký byl teplozpytný rok 2018 

 
Rok 2018 byl ve znamení 70. Sjezdu chemiků, který 

se uskutečnil ve dnech 9. až 12. září 2018 ve Zlíně 
v prostorách Fakulty technologické Univerzity Tomáše 
Bati. Účastníci měli možnost diskutovat celkem v 13 od-
borných sekcích, přičemž jedna ze sekcí byla věnována 
termické analýze, a to už po páté.  

Zahájení sekce bylo spojeno se slavnostním předáním 
pamětního listu Odborné skupiny termické analýzy jedno-
mu ze zakládajících členů skupiny termické analýzy ‒ 
prof. Jaroslavu Šestákovi, a to u příležitosti jeho význam-
ného životního jubilea. Prof. Jaroslav Šesták přednesl zva-
nou přednášku s názvem „Thermal physics of nanostruc-
tured materials: Thermodynamic (top-down) and quantum 
(bottom-up) issues”. 

V sekci dále zaznělo ještě 9 odborných přednášek, 
které byly zaměřeny na využití metod termické analýzy 
a kalorimetrie v nejrůznějších oblastech výzkumu. Účast-
níci sekce měli příležitost posoudit využití termoanalytic-
kých metod pro charakterizaci různých materiálů, při sle-
dování teplot fázových transformací či studiu uhlíkatých 
materiálů.  

Sekce termické analýzy byla odborným přínosem pro 
všechny účastníky, neboť umožnila nejen vzájemnou vý-
měnu poznatků a zkušeností z oblasti termické analýzy 
a kalorimetrie, ale přispěla také k prohloubení kontaktů 
a navázaní nové spolupráce mezi účastníky a tím samozře-
jmě k rozvíjení zájmu o termickou analýzu. Poděkování za 
finanční podporu patří firmě NETZSCH, kterou na sjezdu 
reprezentoval RNDr. Miroslav Kule. 

Při bilancování roku 2018 z pohledu Odborné skupiny 
termické analýzy (OSTA) při ČSCH je třeba uvést, že 
zástupci skupiny se aktivně zúčastnili 12th European 
Synposium on Thermal Analysis and Calorimetry (Brasov, 
Rumunsko, 27. 8. – 30. 8. 2018) a dále 13th Conference on 

Calorimetry and Thermal Analysis (Zakopane, Polsko, 
2. 9. – 6. 9. 2018).  

Na webových stránkách OSTA (www.thermal-
analysis.cz) lze najít informace o odborné skupině a jejích 
aktivitách včetně akcí z oblasti termické analýzy nejen 
v České republice, ale také ve světě. Nejbližší akcí na me-
zinárodní úrovni v roce 2019 bude 2nd Journal of Thermal 
Analysis and Calorimetry Conference (18. 6. ‒ 21. 6. 2019; 
Budapest, Hungary; http://jtac-jtacc.akcongress.com) spo-
lečně se 7th Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovak Thermo-
analytical Conference. Všichni zájemci o teplozpyt jsou 
vítáni. 

Petra Šulcová, předsedkyně Odborné skupiny  
termické analýzy ČSCH 

 
 

Hudlického cena   
 
Cena Miloše Hudlického byla zřízena roku 2001 jako 

vyznamenání Společnosti za nejlepší práci (článek) čes-
kých autorů otištěnou v jednom z „evropských“ časopisů, 
jichž je ČSCH spoluvlastníkem v rámci ChemPubSoc Eu-
rope (CPSE), přičemž bude přihlédnuto k tomu, která prá-
ce získala největší ohlas. ČSCH tím usiluje o zvýšení re-
flexe české chemie na půdě prestižních odborných časopi-
sů. Cena je udělována po dohodě s prof. Tomášem Hudlic-
kým, který souhlasil s tím, že památka jeho otce (Liška F.: 
Chem. Listy 96, 63 (2002)) propůjčí ceně jako atribut m.j. 
i výše citovaný odraz kvalitní práce českých chemiků na 
poli světové chemie. Cena je udělována každoročně na 
návrh kteréhokoliv člena, skupiny či orgánu ČSCH, analo-
gicky k čl. 26 Stanov ČSCH, na základě usnesení Hlavní-
ho výboru ČSCH. O udělení Ceny rozhoduje redakční 
kruh Chemických listů, rozhodnutí schvaluje předsednic-
tvo ČSCH. 

 
Foto 1: prof. Jaroslav Šesták s pamětním listem Odborné skupiny 
termické analýzy 

Foto 2: Společná fotografie účastníků sekce termické analýzy 
v rámci 70. Sjezdu chemiků  
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Za r. 2013 byla udělena Hudlického cena za práci 
The Semiempirical Quantum Mechanical Scoring Functi-
on for In Silico Drug Design autorů Martin Lepšík, Jan 
Řezáč, Michal Kolář, Adam Pecina, Pavel Hobza, Jindřich 
Fanfrlík, CHEMPLUSCHEM 78, 921 (2013). 

 
pad 

 
 

Nositel Ceny Alfreda Badera za organickou 
chemii v roce 2018: Mgr. Andrej Jančařík, PhD 

 
Nositelem Ceny Alfreda Badera v roce 2018 za orga-

nickou chemii pro mladé chemiky do věku 35 let se stal 
Mgr. Andrej Jančařík, PhD, pracovník (postdoctoral 
fellow) Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. 
Oceněný soubor vědeckých prací má název „Syntéza poly-
aromatických látek a jejich potenciální aplikace“. Soubor 
prací zahrnuje několik podtémat, trojúhelníkové molekuly 
odvozené z bicyklo[1.1.1]pentanu, příprava neracemic-
kých aromátů s helikální chiralitou, studium připravených 
helicenů na površích kovů, a zabývá se i potenciálním 
využitím aromatických látek v elektronice. Uchazeč před-
ložil 33 prací a 2 patenty, z toho 9 prací bylo předmětem 
přihlášky. 

Dr. Jančařík získal vzdělání bakalářské magisterské 
i doktorské na Masarykově univerzitě v Brně, působil jako 
postdoktorální výzkumník na ÚOCHB AV ČR v Praze 
a poté v Centre d’Élaboration de Matériaux et d’Etudes 
Structurales (CEMES) CNRS Toulouse, France, kde pra-
coval pod vedením prof. Andre Gourdona. Mimoto půso-
bil i v Laboratory of Graduate School of Engineering Kyo-
to University, Japan a ve společnosti Ratiochem ČR. Je 
recipientem prestižní ceny Nadace Experientia a posléze 
i grantu OP VVV pro mezinárodní mobilitu. Za svoji práci 
byl již oceněn v r. 2017 jako finalista Lindau Nobel Laure-
ate Meeting, Lindau (Germany) a v roce 2013 pátým mís-
tem v soutěži o cenu Jean-Marie Lehna, Institute Francais 
Prague. 

Srdečně blahopřejeme k získání prestižní Ceny Alfre-
da Badera a přejeme hodně dalších odborných úspěchů. 

Pavel Drašar 
 
 

Přihlášky do soutěží o Ceny Alfreda Badera  
v r. 2019  

 
V roce 2019 bude Česká společnost chemická tradič-

ně pořádat soutěže o dvě prestižní Ceny Alfreda Badera, 
a to o Cenu za organickou chemii a Cenu za bioanorganic-
kou a bioorganickou chemii. Oblasti působnosti obou Cen 
se poněkud překrývají a to nabízí možnost, že soubor pra-
cí, který neuspěl v jedné soutěži, lze přihlásit do soutěže 
o druhou Cenu po případných úpravách doprovodného 
textu. Nadále však platí omezení, že je možno získat jen 
jednu z Cen Alfreda Badera pro české chemiky, přitom 
obě Ceny jsou rovnocenné. Uchazeči o Cenu se zpravidla 

přihlašují sami na sekretariátu České společnosti chemické 
(Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1), návrh však mohou 
podat také kolegové, instituce a rovněž vědecké rady 
a senáty. Ceny jsou udělovány nejlepšímu souboru prací 
bez ohledu na to, kolikrát se autor o ně ucházel. Od r. 2018 
jsou Ceny dotovány částkou 4000 USD (resp. jejich koru-
novým ekvivalentem). Ceny byly zřízeny osobně Dr. 
Alfredem Baderem a dnes jsou finančně podporovány 
nadací Bader Philanthropies, Inc., Milwaukee, WI. 

Ceny se udělují uchazečům české státní příslušnosti 
do věku 35 let, kteří nemají hlavní pracovní poměr 
v zahraničí (postdoktorská stáž se za takový pracovní po-
měr nepovažuje). Věkové vymezení znamená, že uchazeč 
nesmí dosáhnout věku 36 let v roce soutěže. Od roku 2016 
u osob pečujících o nezletilé děti se věková hranice posu-
nuje o dobu prokazatelně strávenou na mateřské a rodičov-
ské dovolené. Uzávěrka přihlášek do konkurzu o „Cenu za 
organickou chemii v roce 2019“ je stanovena na 
15. červen 2019 (případně jde o datum poštovního razítka 
na poslané přihlášce). Podmínky a náležitosti přihlášky 
zůstávají prakticky stejné jako v minulých letech: Obvyk-
lým obsahem přihlášených prací je organická syntéza, 
avšak přihlášené práce mohou rovněž zahrnovat studie 
mechanismů. Na druhé straně do působnosti Ceny nepří-
sluší práce z analytické oblasti (včetně strukturní analýzy), 
měření fyzikálních dat (mj. měření různých rovnováh 
a energetických veličin), studie substitučního efektu 
a výpočetní chemie. Uzávěrka přihlášek do konkurzu 
o  „Cenu za bioanorganickou a bioorganickou chemii 
v roce 2019“ je stanovena na 31. březen 2019. Rovněž tato 
Cena se neuděluje za různé druhy testování nebo měření 
vlastností sloučenin a různých agregátů. Na druhé straně 
jsou výsledky testů vítány jako doprovodné údaje, které 
dokreslují vlastnosti prezentovaných sloučenin. Přihlášky 
musejí obsahovat stejné náležitosti jako přihlášky do kon-
kurzu o Cenu za organickou chemii. K přihlášce je potřeba 
zaslat následující materiály: 1) Hlavní částí přihlášky jsou 
separáty publikovaných prací přihlášených do soutěže a 2) 
k nim zpracovaný souhrn vlastních výsledků pod charakte-
rizujícím názvem a s příslušným komentářem v rozsahu do 
8 běžných strojopisných stran. Souhrn obsahuje vhodná 
schémata a struktury ilustrující výsledky uchazeče, dále 
jsou v souhrnu uvedeny citace jen na vlastní práce, které 
jsou předmětem soutěže. 3) V seznamu publikací uchazeče 
se hvězdičkou označí autor, který práci podal do redakce 
a vyřizoval komunikaci s redakcí. Řada publikací vzniká 
týmovou činností a z toho důvodu je potřeba v seznamu 
publikací uvést, jak se uchazeč na publikaci a jejím zveřej-
nění podílel, např. šlo (zčásti) o výsledky diplomové prá-
ce, výsledky doktorské práce, (zčásti) řešení grantu získa-
ného uchazečem, samostatně řešenou část projektu, vlastní 
projekt, výsledky diplomanta nebo doktoranda – které 
uchazeč školil, uchazeč prováděl syntézy apod. Nedoporu-
čuje se hodnotit svůj podíl procentuálně. Za publikaci se 
nepovažuje diplomová nebo dizertační práce, dále vědecká 
práce v přípravě a dosud nezaslaná do redakce či redakcí 
dosud nepřijatá. 4) Přiložený životopis by měl zachytit 
odborný vývoj, např. absolvovanou střední školu, téma 
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diplomové (magisterské) a doktorské práce se jménem 
školitele, pracovní zařazení, získaná ocenění, stáže a jejich 
tematické zaměření, získané granty apod. Hodnoticí komi-
se posuzuje soubory prací nezávisle na doporučeních ško-
litelů, vedoucích apod., takže přihláška je plně platná 
a plnohodnotná i bez těchto doporučení. Které podklady 
poslat elektronicky: Uchazeč podá souhrn vlastních vý-
sledků, seznam publikací a životopis ve vytištěné verzi 
jako dosud a k tomu tyto materiály dodá v elektronické 
verzi (preferenčně formát pdf, vyjímečně MS Word). 
K tomu přidá elektronickou (pdf) verzi separátů svých 
prací na vhodném nosiči.  

Na závěr zdůraznění – uzávěrka do soutěže o Cenu 
Alfreda Badera za bioanorganickou a bioorganickou che-
mii je již 31. března 2019 a do soutěže o Cenu za organic-
kou chemii je 15. června 2019, což může být v obou přípa-
dech datum poštovního razítka na zásilce s přihláškou. 
Dodání úplných podkladů je základní podmínkou pro zařa-
zení uchazeče do soutěže.  

 
Pavel Drašar, předseda Komise pro Cenu  

Alfreda Badera za organickou chemii  
Alexandr Jegorov, předseda Komise pro Cenu  

Alfreda Badera za bioanorganickou a bioorganickou chemii  

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

Akce v ČR a v zahraničí                                    

Demonstrační laboratoř firmy Metrohm  
na Katedře analytické chemie Přírodovědecké 
fakulty Univerzity Karlovy 

 
Dne 13. 11. 2018 podepsali Ing. Peter Barath, PhD, 

ředitel společnosti Metrohm Česká republika s.r.o., a prof. 
RNDr. Jiří Zima, CSc., děkan Přírodovědecké fakulty Uni-
verzity Karlovy, smlouvu o zřízení demonstrační laborato-
ře firmy Metrohm na Katedře analytické chemie Přírodo-
vědecké fakulty Univerzity Karlovy. Tímto slavnostním 
aktem byla završena plodná a velmi úspěšná spolupráce 
firmy Metrohm s UNESCO laboratoří elektrochemie ži-
votního prostředí na PřF UK v oblasti elektroanalytické 
chemie a zároveň se otevřely dveře i pro další, nové oblasti 
spolupráce v oblasti Ramanovy spektrometrie a v oblasti 
iontové chromatografie v souladu s rozšiřujícím portfoliem 
firmy Metrohm. Významným přínosem pro PřF UK je 
zajištění přístupu studentů bakalářského, magisterského 
a doktorského studia k nejmodernější instrumentaci ve 
výše uvedených oblastech, a to k instrumentaci neobyčejně 
kvalitní, spolehlivé a uživatelsky přívětivé, jak dokazuje 
vynikající mezinárodní renomé firmy Metrohm (viz např. 
https://www.metrohm.com/cs-cz). Společnost Metrohm 
Česká republika dlouhodobě velmi účinně finančně, mate-
riálně i organizačně podporuje nejrůznější aktivity PřF UK 
a odborné skupiny analytické chemie České společnosti 

chemické, jako je např. Cena Karla Štulíka (soutěž o nej-
lepší studentskou vědeckou práci v oboru analytická che-
mie), Štulíkova přednáška (přednáška věnované památce 
prof. Ing. Karla Štulíka, bývalého děkana PřF UK, vedou-
cího katedry analytické chemie a dlouhodobého funkcio-
náře ČSCH), příhraniční semináře pro mladé elektroana-

Zprávy 

Prof. RNDr. Jiří Zima, CSc (vlevo), děkan PřF UK, a Ing. Peter 
Barath, PhD (vpravo), ředitel společnosti Metrohm Česká repub-
lika s.r.o., při podpisu smlouvy o zřízení demonstrační laboratoře 
Metrohm na PřF UK 



Chem. Listy 113, 6576(2019)                                                                                                                                                 Bulletin 

70 

lytické chemiky pořádané ve spolupráci s Německou che-
mickou společností (GDCh) a nespočetné semináře 
a přednášky z oblasti elektroanalytické chemie. Mimořád-
ně významná je i odborná a technická pomoc společnosti 
Metrohm Česká republika při realizaci řady projektů zá-
kladního (projekty GAČR) i aplikovaného (projekty 
TAČR) výzkumu UNESCO Laboratoře elektrochemie 
životního prostředí na PřF UK. 

Tato smlouva je v souladu s dlouhodobou koncepcí 
PřF UK v oblasti spolupráce s praxí a může být nepo-
chybně i vhodným příkladem pro další pracoviště PřF UK 
a další firmy. Umožní realizaci smluvního výzkumu a za-
vádění poznatků základního výzkumu zejména v oblasti 
nových matriálů pro elektroanalytickou chemii a nových 
typů elektrod, sensorů a detektorů. Navazuje tím i na neo-
byčejně prospěšné aktivity Centra pro přenos poznatků 
a technologií UK (viz https://cppt.cuni.cz/), které je v této 
oblasti velmi užitečnou institucí a předpokládá se 
i provázání společných aktivit UNESCO laboratoře elek-
trochemie životního prostředí a společnosti Metrohm Čes-
ká republika v návaznosti na nově vzniklou dceřinou spo-
lečnost UK nazvanou Charles University Innovations Pra-
gue, s.r.o. (CUIP) (viz http://www.cuip.cz/), která může 
rovněž přispět k efektivnějšímu přenosu nových poznatků 
základního výzkumu do analytické praxe. 

Vzhledem k účinné podpoře mezinárodních seminářů, 
soutěží a dalších akcí bude tato smlouva nepochybně vý-
razným přínosem i v oblasti internacionalizace studia, 
které je na všech předních světových univerzitách přiklá-
dán neobyčejný význam. 

A účinná forma podpory společnosti Metrohm Česká 
republika s.r.o. v oblasti základního i aplikovaného vý-
zkumu nepochybně přispěje k tomu nejvýznamnějšímu 
a nejdůležitějšímu cíli Univerzity Karlovy, kterým je vý-
chova nových odborníků zvládajících a schopných i tvůr-
čím způsobem rozvíjet nové přístupy, metody a techniky. 

 
Jiří Barek 

vedoucí UNESCO Laboratoře elektrochemie životního 
prostředí na PřF UK a předseda odborné skupiny  

analytické chemie České společnosti chemické 
 

 
Měření v chemii – Stručný 
přehled metrologie v chemii 
 
 
V listopadu 2018 vydal Eurachem-
ČR 23. příručku v řadě KVALI-
METRIE s názvem Měření 
v chemii a podtitulem Stručný pře-
hled metrologie v chemii. Cílem 
příručky bylo reagovat na zásadní 
nedostatek aktuálních a v češtině 

dostupných učebních textů zabývajících se metrologií 
v chemii a na přibližně 100 stranách představit komplexní 
a rozmanitou problematiku, která je pro začínající pracov-
níky v řadě analytických laboratoří a stejně tak i pro stu-

denty vysokých škol chemického zaměření obtížně ucho-
pitelná. Většina studentů bakalářského a magisterského 
studia nemá zkušenosti s prací v komerčních laboratořích 
a z tohoto důvodu je náročné vzdělávat je v této ryze prak-
tické problematice. Nově vydaná příručka by tomuto měla 
napomoci. Obdobně i absolventi začínající svou profesní 
dráhu analytického chemika mohou profitovat z informací 
podávaných v příručce. Eurachem na evropské úrovni 
30 let vydává autoritativní pokyny související s metrolo-
gickou návazností a dalšími aspekty zabezpečování kvality 
výsledků, nicméně se jedná o poměrně rozsáhlé a pro stu-
denty a začínající analytiky náročné publikace. Pracovní 
skupina Eurachem pro vzdělávání a výcvik (Education & 
Training Working Group) provedla v roce 2013 ve 41 ze-
mích včetně České republiky dotazníkové šetření zaměře-
né na dostupnost či nedostupnost vzdělávání a učebních 
materiálů tematicky zaměřených na zabezpečení kvality 
výsledků. Závěr byl, že je k dispozici dostatečné množství 
podkladů pro vzdělávání jednotlivých témat souvisejících 
s metrologií v chemii na pokročilejší úrovni a v angličtině, 
avšak je nedostatek aktuálních všeobecných vzdělávacích 
materiálů zejména v národních jazycích.  

KVALIMETRIE 23 se věnuje všem klíčovým oblas-
tem souvisejícím s metrologií v chemii a zajištěním kvalit-
ních výsledků chemických měření. Kromě tří základních 
témat, tedy metrologické návaznosti, validace měřicích 
postupů a vyhodnocení nejistoty měření, není opomenuta 
ani problematika interního řízení kvality a mezilaborator-
ního porovnání. V dalších kapitolách jsou stručně předsta-
veny tyto oblasti: metrologická struktura v ČR a ve světě, 
systémy managementu v analytických laboratořích, pro-
blematika referenčních materiálů, péče o přístroje 
v laboratořích a vzorkování. V příloze jsou pak uvedeny 
statistické principy související s jednotlivými tématy, 
zejména s vyhodnocováním nejistoty měření. Na přípravě 
příručky se podílel autorský kolektiv sestávající nejen 
z akademických pracovníků, ale i z odborníků z praxe 
(z národního akreditačního orgánu, poskytovatele zkoušení 
způsobilosti či akreditované laboratoře). Vhodně zvolenou 
kombinací vysokoškolských pedagogů a odborníků 
z praxe se podařilo do většiny kapitol zakomponovat jak 
teoretické základy tak i praktické a podrobně řešené pří-
klady. V závěru jednotlivých kapitol je pak seznam dopo-
ručené literatury a krátké shrnutí ve formě tzv. „take home 
message“.  

Vzhledem k tomu, že příručka vznikla v rámci řešení 
úkolu zahrnutého do Programu rozvoje metrologie (PRM 
VII/6/18, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii 
a státní zkušebnictví) a také díky finanční podpoře Minis-
terstva školství, mládeže a tělovýchovy (grantový projekt 
LTV 17015), je zdarma přístupná na webových stránkách 
www.eurachem.cz a to ve formátu pdf (ISBN 978-80-
86322-11-7). Je na čtenářích, aby sami posoudili, zda se 
autorům podařilo cíl zmíněný v úvodu tohoto příspěvku 
naplnit. 

David Milde 
předseda Eurachem-ČR  
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Nadace Experientia udělila první start-up 
grant, putuje na Přírodovědeckou fakultu UK. 
Tématem výzkumu bude cílená doprava léčiva 
do tkání či orgánů 
Tisková zpráva, 29. října 2018 

Historicky první start-up grant Nadace Experientia 
získává mladý vědec Ing. Ondřej Baszczyňski, Ph.D. Ten-
to organický chemik působil mimo jiné ve skupinách prof. 
Antonína Holého a dr. Zlatka Janeby na ÚOCHB AV ČR. 
Svoji vlastní výzkumnou skupinu podpořenou po tři roky 
částkou 2 miliony korun ročně založí již 1. ledna 2019 na 
půdě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 
V mezinárodně hodnocené soutěži Nadace Experientia 
uspěl Baszczyňski se svým projektem cíleného doručování 
biologicky aktivních látek na místo účinku založeného na 
fosfátových proléčivech.  

„Tato fosfátová proléčiva budou obsahovat speciální 
sekvenci (ligand nebo krátký peptid), která má za úkol 
rozpoznat místo účinku a selektivně tam doručit léčivo, 
přičemž uvolnění léčiva bude založeno na okamžitém au-
tomatickém sebe-rozložení doručovacího systému. Tím se 
zaručí uvolnění léčiva pouze v místech interakce systému 
s cílovým receptorem a výrazně se sníží nežádoucí účin-
ky,“ vysvětlil Ondřej Baszczyňski, který vystudoval orga-
nickou chemii na VŠCHT v Praze a následně působil ve 
skupinách prof. Antonína Holého a dr. Zlatka Janeby na 
ÚOCHB AV ČR. Absolvoval také roční zahraniční stáž 
u prof. Pottera na britské University of Bath. Výsledky 
jeho nezávislého tříletého výzkumu přispějí k poznání 
procesů nejen v oblasti cílené terapie, ale také v oblasti 
organické chemie cyklických fosforových intermediátů. 

Výzkumná skupina Ondřeje Baszczyňského bude 
podpořena celkovou částkou 2 miliony korun ročně, při-
čemž 1,3 milionu korun zaplatí Nadace Experientia a 0,7 
milionu korun poskytne Přírodovědecká fakulta UK. 
„Start-up grant považuji za jedinečnou šanci, jak zahájit 
vlastní výzkum. Z počátku jsem ani nemohl uvěřit, že to 
vyšlo právě mně. Už teď vidím, že mě čeká spousta no-
vých dobrodružství. S Přírodovědeckou fakultou UK nyní 
spolupracujeme na postupném vybavování laboratoře,“ 
prozradil Ondřej Baszczyňski. 

Rozhodnutí správní rady Nadace Experientia zdůvod-
nila její předsedkyně dr. Irena G. Stará: „Projekt dr. 
Baszczyňského nás zaujal proto, že se zaměřuje na velmi 
aktuální téma cílené dopravy léčiva do různých tkání či 
orgánů pomocí tzv. fosfonátového prodrug (prodrug je 
biologicky neaktivní látka, která se v těle metabolizuje na 
aktivní léčivo) a detailní studium mechanismu jeho účin-
ku. Prodrug bude vybaven fluorescentní značkou, která 
umožní jednoduše sledovat jeho distribuci v biologickém 
médiu spektroskopickými metodami. Hlavní předností 

navrhovaného systému je jeho značná flexibilita a biokom-
patibilita.“  

Za Nadací Experientia stojí manželé Hana a Dalimil 
Dvořákovi. Hana Dvořáková spolupracovala s profesorem 
Antonínem Holým na vývoji antivirových látek. Vlastní 
finanční prostředky z licenčních poplatků za tyto látky 
společně s manželem věnují už šestým rokem zpět do vý-
zkumného oboru, odkud pocházejí. Nadace podporuje 
mladé vědce z oboru organické, bioorganické a medicinál-
ní chemie na zahraničních stážích a nově i v rámci tzv. 
start-up grantů. „Přemýšleli jsme, jakým způsobem může-
me ještě více podpořit českou vědu. Dospěli jsme k názo-
ru, že je potřeba motivovat mladé vědce, kteří se vrátí ze 
zahraniční postdoktorandské stáže, aby si mohli v České 
republice založit vlastní skupinu,“ uvedla zakladatelka 
Nadace Experientia Hana Dvořáková. 

„Startovací granty by měly mít mnohem větší dosah 
než náš dosavadní projekt odborných stáží  
v zahraničí, protože výzkumné skupiny budou působit zde 
v ČR, a to minimálně tři roky, kdy je budeme finančně 
podporovat. Věříme, že se na tyto výzkumné skupiny bu-
dou nabalovat další mladí vědci a další úspěchy české vě-
dy,“ doplnili Dvořákovi.  

Více informací najdete na www.experientia.cz. 
 

 
Mladí vědci se sešli v Unipetrolu 

 
Stejně jako v předešlých letech, tak i v letošním roce 

uspořádala Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 
„Studentskou vědeckou konferenci“ v Univerzitním centru 
VŠCHT Praha ‒ Unipetrol. Studenti představili své vědecké 
projekty odborné porotě složené ze zástupců školy a firem, 
které podporují mladé vědce. Mezi již tradiční sponzory 
konference patří společnost Unipetrol, Unipetrol výzkum-
ně vzdělávací centrum UniCRE a Nadace Unipetrol. No-
váčkem byla letos společnost Shimadzu Česká republika. 

V roce 2015 se část VŠCHT Praha, do té doby půso-
bící ve Velebudicích, přestěhovala do areálu společnosti 
Unipetrol v Litvínově a pod novým názvem Univerzitní 
centrum VŠCHT Praha ‒ Unipetrol byla zahájena vzájem-
ná spolupráce VŠCHT Praha, společnosti Unipetrol 
a Unipetrol vzdělávacího centra UniCRE. Spolupráce se 
netýká pouze vysokoškolských studentů, ale také podpory 
studentů středních škol ústeckého regionu. Kromě pomoci 
finanční a materiální se Univerzitní centrum snaží podpořit 
zájem středoškoláků o studium technických a přírodověd-
ných oborů na vysokých školách, samozřejmě s důrazem 
o studium chemie, která je pro Ústecký kraj charakteristic-
ká a významná. 

Jednou z těchto aktivit je proto rozšíření „Studentské 
vědecké konference“ o studenty středních škol. První roč-
níky se týkaly studentů z Ústeckého regionu (Schola Hu-
manitas, Educhem, SPŠ a SOŠGS Most, Gymnázium 
V. Šmejkala Ústí nad Labem). V minulém ročníku se již 
přidaly střední školy z Prahy, PORG Libeň a Masarykova 
střední škola chemická. Pro letošní rok převzala záštitu 
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nad konferencí pro střední školy Nadace Unipetrol a spolu 
s ní se podařilo VŠCHT Praha přilákat na konferenci, která 
se konala 22. listopadu 2018 v Univerzitním centru, 29 
studentů ze 14 škol z různých koutů republiky. K již tra-
dičním účastníkům se letos připojilo Gymnázium Josefa 
Jungmana Litoměřice, Gymnázium Lovosice, Gymnázium 
a OA Pelhřimov, Gymnázium a OA Sedlčany, Gymnázi-
um Plzeň, Gymnázium na Zatlance a Gymnázium Menza 
z Prahy. 

Soutěžící byli rozděleni do 3 tematických sekcí 
(biochemická, technologická a materiály), kterým předse-
dali pedagogové z VŠCHT Praha. Za Nadaci Unipetrol 
nechyběla její předsedkyně Katarzyna Woš spolu s dalším 
členem nadačního výboru Tomášem Herinkem, členem 
představenstva skupiny Unipetrol. Stejně jako u vysoko-
školáků doplnili porotu odborníci ze společnosti Unipetrol, 
UniCRE, ale také poprvé i ředitelka Gymnázia Josefa 
Jungmana z Litoměřic Radka Balounová.  

Středoškolští studenti předvedli práce, které byly vel-
mi kvalitní, zároveň příjemně překvapila i úroveň jejich 
prezentace. Obecně byl jejich přístup ke konferenci velmi 
zodpovědný a bylo patrné, že se zde sešli studenti 
s velkým zájmem o vědu, kterým zdaleka nestačí čas vy-
mezený ve škole ke studiu jejich zájmového oboru. Velký 
respekt a hlavně uznání sklidili i jejich pedagogové a prů-
vodci vědeckou činností. A že to není uznání pouze z řad 
odborníků, o tom svědčí i žádost některých studentů, kteří 
chtěli odměnit nejen sebe, ale také pedagogy. A to je velmi 
pozitivní hlavně v momentě, kdy příliš chvály na mladou 
generaci neslyšíme.  

Příjemným překvapením pro všechny účastníky byla 
přítomnost významného propagátora chemie Michaela 
Londesborougha, který se účastní projektů Nadace Unipe-
trol a zajímá se o studenty se zájmem o chemii. Byl velmi 

mile překvapen kvalitou některých prací a hlavně zapále-
ností studentů pro vědeckou práci.  

Některé z prací si získaly i velkou pozornost porotců. 
Mezi ně patří práce Evy Bažantové z Gymnázia T. G. Ma-
saryka v Litvínově. Její práce s tématem „Transplantace 
jater“ zaujala porotu tak, že jí přislíbila kontakt na odbor-
níka, který jí pomůže potvrdit či vyvrátit její teorii o mož-
nosti transplantace jater. Další zajímavostí bylo sestrojení 
jednoduchého titrátoru Vincentem Stuchlým z Gymnázia 
Josefa Jungmana v Litoměřicích. Nadace Unipetrol pomů-
že tomuto studentovi vytvořit prototyp jednoduchého titrá-
toru, který by se mohl využívat na základních školách. 

Pro studenty je „Studentská vědecká konference“ 
určitě velmi přínosná. Nejenže mohou předvést význam-
ným odborníků své práce a nechat si je ohodnotit, ale také 
slyší prezentace ostatních studentů z různých typů škol 
s různou kvalitou výuky a mohou se s nimi porovnat tak, 
aby při nástupu na vysoké školy byli na stejné startovní 
čáře s těmi nejlepšími a tím pádem měli předpoklad úspěš-
ného studia na vysoké škole.  Ti nejlepší zde také získali 
kontakty a příslib další spolupráce právě s vědeckými od-
borníky, ale také s odborníky, kteří jim pomohou zrealizo-
vat jejich projekty. Třešinkou na dortu potom bylo pro 
všechny účastníky konference finanční ohodnocení od 
Nadace Unipetrol. Mimořádné ceny byly uděleny také 
společností Shimadzu.  

VŠCHT Praha spolu s Nadací Unipetrol, společností 
Unipetrol a UniCRE se bude nadále snažit zvyšovat zájem 
studentů o chemii a technické obory. Můžeme si proto jen 
přát více studentů, kteří jsou ochotni svůj volný čas věno-
vat vědě, a také více pedagogů, kteří dokáží motivovat 
studenty k odborné činnosti.  

 
Julie Růžičková, koordinátorka Nadace Unipetrol  

Fotografie ze studentské vědecké konference 
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Praha hostila v Národním domě na Vinohradech 
13. Mezinárodní symposium IIS o syntéze  
a aplikaci isotopicky značených  sloučenin 

 
Ve dnech 3. ‒ 7. června 2018 se konalo v Praze 

13. Mezinárodní symposium International Isotope Society 
(IIS) o syntéze a aplikaci isotopicky značených sloučenin. 
Organizace symposia se ujal sekretariát České společnosti 
chemické ve spolupráci s orgány IIS. Pravidelnými účast-
níky těchto symposií, která se konají jednou za tři roky, 
jsou zejména pracovníci radioisotopových laboratoří vel-
kých farmaceutických firem a pracovníci nezávislých labo-
ratoří, poskytujících na komerčním základě služby testová-
ní potenciálních léčiv pro tyto velké firmy. Účastní se ale i 
pracovníci z prostředí základního výzkumu a univerzit, 
kteří využívají isotopové techniky při své práci. Vždy po 
úspěšném symposiu, a tím rozhodně 12. symposium 
v Princetonu v roce 2015 bylo, začíná příprava nového 
symposia s obavami, zda se pro něj podaří zajistit dostateč-
ně kvalitní odborný program. Nakonec se díky skvělé práci 
předsedů jednotlivých sekcí podařilo zajistit velmi zajíma-
vý program plenárních a zvaných přednášek. Vysoká byla 
i úroveň převážné většiny krátkých sdělení a posterů.  

Program konference opět potvrdil, jakou klíčovou roli 
v medicínském výzkumu hrají isotopicky značené slouče-
niny, a to značené jak radionuklidy, tak i stabilními isoto-
py. Značení radiouhlíkem 14C zůstává stále vyhrazeno 
hlavně pro ADME studie na lidech, a to jak v klasickém 
uspořádání (aplikace cca 100 Ci 14C-značené látky, de-
tekce s použitím kapalných scintilátorů) tak s využitím 
mikrodosingu (aplikace tisícinásobně nižší aktivity ‒ 
100 nCi a detekce pomocí Accelerator Mass Spectrometry 
(AMS)). Význam použití uhlíku 14C byl zdůrazněn i uděle-
ním Ceny Melvina Calvina prof. Skrydstrupovi z Dánska 
za soubor prací o karbonylaci isotopicky značeným oxi-

dem uhelnatým za katalýzy komplexy palladia. I když 
radiochemické výtěžky těchto reakcí stále nemohou soupe-
řit s klasickou karboxylací organokovových sloučenin 
[14C]CO2, jejich nespornou výhodou je větší tolerance 
karbonylačních reakcí vůči přítomnosti různých dalších 
funkčních skupin v molekule.  

Zásluhou prof. Turečka, který předsedal sekci stabil-
ních isotopů, se tato sekce, která bývala na předchozích 
symposiích spíše popelkou,  plně  vyrovnala svou úrovní 
a odborným přínosem ostatním. Neutronové kódování 
bílkovin, pokroky v AMS, deuterované sloučeniny pro 
diagnostiku a deuterovaná antimikrobiální léčiva (plenární 
přednáška prof. Timminse z USA) byly nejvýznamnějšími 
tématy přednášek.  

Nové katalyzátory pro isotopovou výměnu vodíků za 
deuterium či tritium na bázi železa, kobaltu a niklu byly 
prezentovány v plenární přenášce prof. Chirika z USA. 
V sekci tritiem značených sloučenin dominovaly příspěvky 
o isotopové výměně na rutheniových nanočásticích a za 
katalýzy komplexy iridia(I). S velkým zájmem byly přijaty 
příspěvky z ÚOCHB o redukci karbonylových sloučenin 
a C–F vazeb v atmosféře deuteria či tritia katalyzované 
frustrovanými lewisovskými páry (FLP). 

Z oblasti medicinálních radionuklidů byla nejzajíma-
vější plenární přednáška dr. Morgensterna o cílené radiote-
rapii s využitím alfa zářičů 225Ac a 213Bi.  

V oblasti nových analytických technik zaujalo použití 
hyperpolarisovaných 13C-značených sloučenin při zobrazo-
vání pomocí magnetické rezonance. Přímá detekce isotopů 
uhlíku ve formě CO2 pomocí laserových technologií ‒ 
„cavity ring down spectroscopy“ (CRDS) a „intra-cavity 
opto-galvanic spectroscopy“ (ICOGS) nabízí srovnatelně 
citlivou alternativu k AMS. Ve srovnání s AMS je výho-
dou jednodušší příprava vzorku (měří se přímo CO2 získa-
ný spálením vzorku a odpadá tak redukce CO2 na grafit, 
která je nutná u vzorků pro AMS). Další výhodou je před-

Dr. Jens Atzrodt (vlevo), prezident IIS, a Dr. Tomáš Elbert, před-
seda lokálního organizačního výboru, zahajují symposium 

Předsedové jednotlivých sekcí při závěrečném ceremoniálu (zleva 
a bez titulů) : D. Hesk, V. Derdau, M. Sandvoss, T. Hartung., Ch. 
Elmore, B. Maxwell, W. Lockley, J. Bloom, J. Atzrodt, T. Elbert, 
O. Lebeda, A. Morgenstern 

Odborná setkání 
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Autorem fotografie je Tomáš Princ 

Prof. RNDr. Pavel Drašar, DSc. sedmdesátníkem 
 
Prof. Drašar je absolventem organické chemie na 

Přírodovědecké fakultě (PřF) Univerzity Karlovy v Praze 
(UK Praha). V letech 1971‒1972 byl v pozici asistenta 
zaměstnán na katedře organické chemie PřF UK Praha, 
v letech 1972‒2002 byl odborným a posléze vědeckým 
pracovníkem na Ústavu organické chemie a biochemie 
Akademie věd České republiky (AV ČR). Významným 
mezníkem jeho kariéry byl v roce 2002 přechod na Vyso-
kou školu chemicko-technologickou v Praze (VŠCHT 
Praha), na její Fakultu potravinářské a biochemické tech-
nologie, kde působí na Ústavu chemie přírodních látek. 
V roce 2004 byl jmenován profesorem a v témže roce zís-
kal i titul DSc., udělený AV ČR.  

Prof. Drašar je organik každým coulem a svůj zájem 
směřuje ke steroidům, terpenům a chirálním přírodním 
látkám vůbec. Souběžně se věnuje i laboratorní metodice, 
vakuové technice a softwarovým aplikacím. Na VŠCHT 
Praha přednáší předměty: Vybrané kapitoly z chemie pří-
rodních látek, Speciální analýza přírodních látek a Vybra-
né kapitoly z organické chemie. Za svoji rozsáhlou vědec-
kou a pedagogickou činnost byl v roce 2018 oceněn uděle-
ním Votočkovy medaile, prestižní poctou VŠCHT Praha.  

Pavel Drašar je bezpochyby nejznámějším funkcioná-
řem České společnosti chemické (ČSCH). Jejím členem je 
od roku 1974 a členem Hlavního výboru od roku 1993. 
Počínaje rokem 1996 až do současnosti je nepřetržitě mís-
topředsedou Společnosti a tuto funkci zastává již pod tře-
tím předsedou (prof. Šimánek, prof. Ulrichová a prof. 
John). Aktivita prof. Drašara je spojena především se spo-
luprací ČSCH s ostatními chemickými národními 
a nadnárodními organizacemi (Federation of European 
Chemical Societies (FECS), později přejmenovaná na  
European Association for Chemical and Molecular Scien-
ces (EuChMS) a nyní existující pod jménem European 
Chemical Society (EuChemS), European Chemistry The-
matic Network Association (ECTNA), ChemPubSoc Euro-

pe (CPSE) a další). U příležitosti kulatých narozenin byla 
prof. Drašarovi udělena Medaile České společnosti che-
mické, jako ocenění jeho dlouholetých zásluh. 

S Pavlem Drašarem jsem se poprvé profesně setkal 
v roce 1997, kdy jsme spojili Bulletin ČSCH 
s Chemickými listy pod jeden titul. Tenkrát to byl finančně 
velmi odvážný krok a Pavel Drašar se stal redaktorem 
Chemických listů a naše úspěšná spolupráce a přátelství 
trvá dodnes.                                         

                                     Bohumil Kratochvíl 
 
Vzhledem ke svým mimořádným mezinárodním akti-

vitám, které nepochybně rozhodujícím způsobem přispěly 
k současnému vysokému mezinárodnímu uznání České 
společnosti chemické, je Pavel velice zdatným a zkušeným 
cestovatelem, se kterým je radost vydat se na jakoukoliv 
mezinárodní akci. Díky častému doprovodu jeho pečlivé 
ženy je vždy dobře zásoben dobrými nápoji i dalšími la-
hůdkami a jeho znalost míst téměř kdekoliv na světě, po-
skytujících nejvýraznější kulinářské zážitky, je příslovečná 
a velmi dobře známá v celosvětové chemické komunitě. 
O víně a o dobrém jídle dokáže vyprávět s téměř stejným 

Osobní zprávy 

pokládaná nižší cena těchto nových přístrojů ve srovnání 
s přístroji pro AMS.  

Účastníci symposia odjížděli z Prahy velmi spokojeni 
s celkovou organizací a tak nezbývá než znovu poděkovat 
mezinárodní vědecké radě symposia za skvěle sestavený 
odborný program a českému organizačnímu výboru ve 
složení J. John, A. Marek, P. Drašar, O. Lebeda, H. Pokor-
ná a A. Vlková za výborně odvedenou organizační práci 
při přípravě a v průběhu celého symposia.  

Velký dík patří rovněž sponsorům symposia ‒ 
ÚOCHB AV ČR, AlsaChim Shimadzu, BASF, Sanofi, 
Boehringer Ingelheim, Hoffman-La Roche a Tjaden Bios-
ciences, bez jejichž finanční pomoci by konání symposia 

nebylo možné. Dík také patří i všem 17 firmám, které pod-
pořily symposium zakoupením vystavovatelských stánků 
a inzertních ploch. 

Nakonec nezbývá než popřát organizačnímu výboru 
příštího Mezinárodního symposia IIS, které se bude konat 
v roce 1921 v McKinnon Centre na North Carolina State 
University, Raleigh, NC, USA, ve dnech 6. ‒ 10. června 
2021, hodně štěstí a pevné nervy. 

Účast autora při přípravě 13. Mezinárodního sympo-
sia IIS v roce 2018 v Praze byla finančně podporována 
grantem č. LG15033 v rámci programu INGO II Minister-
stva školství a tělovýchovy.  

Tomáš Elbert 



Chem. Listy 113, 6576(2019)                                                                                                                                                 Bulletin 

75 

zaujetím jako o svých oblíbených steroidech a bez jeho 
talentu pro nákupy těchto věcí si nedovedu představit ani 
oblíbené vánoční besídky naší redakce. Jeho mimořádný 
organizační talent se skutečně zaskvěl při organizaci řady 
významných mezinárodních akcí u nás i v zahraničí. 
A všechny tyto vlastnosti jsou hlavní příčinou, že Pavel je 
dnes pravděpodobně nejznámějším funkcionářem České 
společnosti chemické nejen u nás, ale i ve velmi širokém 
zahraničí. A to je moc dobře pro nás i pro Pavla.  

Jiří Barek 
 
Pavel je mimořádně pracovitým člověkem. Jako 

úspěšný vědec, významný funkcionář a obětavý redaktor 
se ve svém volném čase (kde jej bere?) věnuje náročnému 
organoleptickému zkoumání nejrůznějších potravin a ná-
pojů. I když výsledky tohoto zkoumání většinou nepubli-
kuje, jeho ústní sdělení jsou všemi přáteli vysoce hodnoce-
na. Proto přejme Pavlovi, aby mu jeho vytříbené senzory 
dále skvěle fungovaly. 

      Petr Holý 
 

Mé první setkání s Pavlem Drašarem se odehrálo na 
zasedání  ECTN, kde v posledních letech zastával velice 
úspěšně funkci prezidenta. Pominu-li profesionalitu, která 
je k vykonávání podobné funkce nezbytná, musím vyzved-
nout zejména Pavlovy diplomatické schopnosti. Přiznejme 
si, že být oblíbeným partnerem všech shledání a současně 
dokázat držet na uzdě „nacionalistické vášně“ jednotlivých 
účastníků, může být mnohdy velice tvrdý oříšek. S trochou 
nadsázky by se dalo říci, že Pavel snad byl pro mezinárod-
ní spolupráci stvořen, protože pracovní profesionalita se 
u něj snoubí s láskou k cestování a my méně znalí a odváž-
ní jsme mu byli vždycky vděční, že nás nelenil ke všem 
zajímavým odborným i oddechovým aktivitám přizvat.  

      Eva Benešová 
 
Milý Pavle, 
přejeme Ti k Tvým narozeninám hodně zdravíčka, rodin-
nou pohodu a spoustu dalších kulinářských a cestovatel-
ských zážitků. 

redakce Chemických listů 
 
 

Doc. Ing. Milan Král, CSc. 
(1928 – 2018) 
 
 
Dne 28. října 2018 nás po krátké 
nemoci ve věku 90 let opustil doc. 
Ing. Milan Král, CSc. Patřil ke 
generaci analytických chemiků, 
která v padesátých letech minulé-
ho století obnovovala na Vysoké 
škole chemicko-technologické 

(VŠCHT) katedru analytické chemie a udržovala nejen zde 
vysokou odbornou a pedagogickou úroveň analytické che-
mie. 

Milan Král se narodil 14. září 1928 v Kutné Hoře. Po 
maturitě na chemické průmyslovce v Kolíně odešel studo-
vat do Prahy na VŠCHT. Již za středoškolských studií se 
zajímal o analytickou chemii, které se věnoval i o prázdni-
nách v Kutné Hoře na pracovišti zabývajícím se analýzou 
zlatonosných rud. Zájem o analytickou chemii vedl Milana 
Krále k tomu, že po studiích zůstal pracovat na katedře 
analytické chemie pod vedením profesora Hovorky. Po-
stupně se stal jedním z předních členů vědecké skupiny, 
která studovala vlastnosti komplexních sloučenin využitel-
ných v analytické chemii. Milan Král si uvědomoval potře-
bu hlubšího teoretického studia komplexních sloučenin. To 
ho vedlo k tomu, že se stal jedním z průkopníků používání 
kvantové chemie v analytické chemii. V roce 1968 byl na 
studijním pobytu v Dánsku u profesora Ballhausena. 
V témže roce rovněž podal habilitační práci, habilitační 
řízení však bylo uskutečněno až v roce 1990. 

Vedle analytické a kvantové chemie byly láskou Mi-
lana Krále hory. V mládí byl aktivním horolezcem, později 
přešel na vysokohorskou turistiku. Až do pozdního věku 
velice rád a dobře lyžoval. Hluboké znalosti měl i o vážné 
hudbě, která patřila k jeho zálibám. 

S manželkou, profesorkou Blankou Královou, vycho-
vali syna a společně se těšili z vnuka a vnučky. 

Milan Král byl milý a skromný člověk, jeho suchý 
humor byl v kolektivu katedry analytické chemie oblíben. 
Jeho znalosti chemie, fyziky a matematiky byl obdivuhod-
né. Mladším spolupracovníkům vždy ochotně předával své 
znalosti a zkušenosti. 

Doc. Ing. Milan Král, CSc. přispěl ke korektní a pro-
fesionální atmosféře na katedře analytické chemie VŠCHT 
a byl jedním z jejích pilířů. 

Čest jeho památce! 
    Miloslav Suchánek 

 
 

Odešel velký podporovatel 
českých chemiků 
 
S velkým smutkem sdílí naše re-
dakce zprávy o úmrtí Dr. Alfreda 
Badera dne 23. prosince 2018. Dr. 
Bader se narodil ve Vídni v Ra-
kousku 28. dubna 1924. Byl chemi-
kem; filantropem, který podporoval 

umění a akce společenského významu v Milwaukee a po 
celém světě ale i mladé chemiky v naší zemi; podnikate-
lem, zakladatelem firmy Aldrich (později Sigma-
Aldrich); a zaníceným sběratelem a znalcem výtvarného 
umění. A co bylo nejdůležitější, byl to manžel Isabely 
a otec Davida a Daniela. Pohřeb se konal v úterý 25. pro-
since v pohřebním domě Goodman-Bensman. Šacharit 
(ranní židovská oběť ‒ bohoslužba) proběhl v domě Luba-
vitchově, Milwaukee, WI. 

Je těžké docenit význam počinů Dr. Badera pro české 
chemiky, hmotnou podporu, kterou jim poskytoval již 
v době „socializmu“, ustanovení stipendijních míst pro 
české chemiky na předních světových universitách, zřízení 
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Jubilanti ve 2. čtvrtletí 2019 
Uveřejněno se souhlasem jubilujících. 
 
95       
prof. Ing. Jaroslav Janák, DrSc., (27.5.), Brno  
 
90       
Ing. Jarmila Blattná, CSc., (4.5.), Praha  
Ing. Radomil Adámek, (9.5.), Pardubice     
        
85       
Ing. Jindra Čapková, (20.5.), Praha    
RNDr. Jarmila Prášilová, CSc., (25.4.), Praha 
prof. Ing. Jan Káš, DrSc., (26.5.), VŠCHT Praha 
doc. RNDr. František Kašpárek, CSc., (10.6.), Olomouc 
Ing. František Barkman, (15.6.), Neratovice    
        
80       
prof. RNDr. Jan Schraml, DrSc., (13.5.), ÚCHP AV ČR 

Praha  
Ing. Igor Janovský, Ph.D., (3.6.), Národní technické 

muzeum, Praha  
        
75       
prof. Ing. Pavel Jandera, DrSc., (1.4.), Univerzita 

Pardubice  
Ing. Karel Michal Celba, CSc., (16.4.), Praha 
RNDr. Eva Juláková, CSc., (4.6.), Praha 
Ing. Karel Kratzer, CSc., (11.6.), Praha 
prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc., (13.6.), Praha   

     
70       
Ing. Petr Teplý, CSc., (9.4.), Pardubice 
Ing. Ladislav Cvak, Ph.D., (3.5.), Opava 

RNDr. Zdeněk Svatoš, (28.5.), Praha    
doc. RNDr. Vladimír Velebný, CSc., (10.6.), Contipro  
        
65       
Ing. Hana Dvořáková, CSc., (3.4.), VŠCHT Praha  
Ing. Jiří Svoboda, Ph.D., (4.4.), VÚRV Praha 
Ing. Alena Reissová, (6.4.), Kralupy nad Vltavou   
doc. Ing. Radovan Bílek, CSc., (16.4.), Praha 
doc. Ing. Stanislav Kafka, CSc., (29.4.), Univerzita 

T. Bati ve Zlíně 
Mgr. Milan Klečka, (21.5.), ZČV Plzeň    
RNDr. Petra Sázelová, CSc., (27.6.), ÚOCHB AV ČR 

Praha  
        
60       
RNDr. Drahomír Hnyk, CSc., (1.4.), ÚACH AV ČR Řež 
prof. Ing. Oto Mestek, CSc., (2.5.), VŠCHT Praha  
prof. Ing. Vítězslav Zima, CSc., (13.5.), Univerzita 

Pardubice 
prof. Ing. Miloš Sedlák, DrSc., (5.6.), Univerzita 

Pardubice 
  
Srdečně blahopřejeme 
  
 
  
 Zemřelí členové Společnosti  
 
Ing. Zdeněk Veselý, CSc., zemřel 21. července 2018 

ve věku nedožitých 89 let. 
RNDr. PhMr. Ladislav Novotný, DrSc., zemřel  

19. listopadu ve věku nedožitých 96 let. 
  
Čest jejich památce 

Výročí a jubilea 

dvou prestižních cen pro české chemiky za organickou 
chemii a za bioanorganickou a bioorganickou chemii či 
prostě jeho přátelský přístup a trvalý zájem. 

Bezesporu na tomto světě zůstává po Dr. Alfredu 
Baderovi prázdné místo a naopak věřím, že v srdcích čes-
kých chemiků bude zapsán jako kolega, který uměl po-
vzbudit i pomoci. 

Pavel Drašar 
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