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V MENDĚLEJEVOVĚ TABULCE O POLÍČKO DÁL 

PETR HOLÝ 
 
pholy382@seznam.cz 

 
V loňském prosincovém pořadu „Hyde Park Civiliza-

ce“ mluvil Jean-Marie Lehn, nositel Nobelovy ceny za 
chemii, o tabulce prvků jako o hřišti chemiků1. Přitom 
označil Mendělejevův periodický zákon za nejdůležitější 
objev, protože na jeho základě vytvořená tabulka obsahuje 
popis veškeré viditelné hmoty. Pokud si představíme prv-
ky v tabulce jako hráče na chemickém hřišti, musíme při 
příležitosti letošního 150. výročí tohoto objevu vyzdvih-
nout, že už tehdy Dmitrij Ivanovič Mendělejev jako geni-
ální trenér přidělil na tomto hřišti prvkům odpovídající 
posty a přitom počítal i s těmi, které tehdy ještě neměl 
k disposici. 

V nedávném úvodníku2 jsem se věnoval lithiu a vyu-
žití jeho zdrojů v České republice. Tento prvek se z pozice 
nenápadného subtilního hráče na levém křídle vypracoval 
na hvězdu současné energetické ofenzívy. Vedle něj, 
v tabulce jen o políčko dál, je prvek beryllium, který se 
dlouho do dění na chemickém hřišti příliš nezapojoval a až 
nyní si říká o větší herní zapojení. 

Na rozdíl od lithia ve spojitosti s berylliem nedojde 
u nás k politickým sporům o způsobu využití surovinové-
ho pokladu. Na našem území jsou totiž jen nevýznamná 
ložiska berylliového minerálu berylu – hlinitokřemičitanu 
beryllnatého. Bezbarvé čiré beryly byly už ve starověku 
broušeny do čoček a název brýle jako optické pomůcky je 
pravděpodobně odvozen od berylu. Příměs chromu a vana-
du dodává berylu nádhernou zelenou barvu a tato cenná 
odrůda je klasifikována jako smaragd. První sluneční brýle 
měl patrně císař Nero, který při sledování gladiátorských 
zápasů prý používal tento broušený drahokam. 

Objev beryllia patří francouzskému chemikovi 
Vauquelinovi, který v únoru roku 1798 při alkalickém 
rozkladu berylu izoloval patrně ve formě oxidu nový pr-
vek. Dal mu název glucine, protože jeho sloučeniny chut-
naly sladce. První označení prvku tak bylo nejčastěji Gl. 
Ze stejného důvodu se v 19. století pro tento prvek navrho-
val český název „sladík“ (Presl 1828, Amerling 1852). 
Teprve později se prosadila značka Be odvozená od bery-
lu. Kovové beryllium izolovali nezávisle Friedrich Wöhler 
v Berlíně a Antoine-Alexandere-Brutus Bussy v Paříži, 
oba v roce 1828 reakcí chloridu beryllnatého s kovovým 
draslíkem. 

Dmitrij Ivanovič Mendělejev tedy prvek beryllium již 
znal. Zasloužil se o to, že díky jeho periodickému systému 
bylo beryllium správně v tabulce zařazeno. První chemic-
ké poznatky totiž ukazovaly na určitou chemickou podob-
nost s hliníkem a uvažovalo se tak o jeho trojmocenství, 
z kterého by plynula relativní atomová hmotnost blízká 

dusíku. Naproti tomu s mocenstvím 2 vycházela hodnota 
okolo 9, s kterou Be dokonale zapadalo v tabulce mezi 
lithium a bór. Při neznalosti atomové struktury se Mendě-
lejev mohl opřít pouze o zákonitosti své tabulky. Určitá 
shoda vlastností beryllia a hliníku se nyní uvádí jako jeden 
z příkladů obecnějšího jevu zvaného diagonální podob-
nost. 

Beryllium s atomovým číslem 4 patří do skupiny mo-
noizotopických prvků, protože pouze jeden z těchto izoto-
pů, 9Be, je stabilní. Jeho jádro vykazuje spin 3/2, což 
umožňuje měření berylliových NMR spekter. Izotop 10Be 
vzniká působením kosmického záření na atomy uhlíku 
a dusíku má poločas přeměny 1,39 milionu let. Extrémně 
dlouhý poločas rozpadu umožňuje využití tohoto izotopu 
pro datování některých i velmi starých geologických udá-
lostí, například tvorby některých usazenin a ledovcových 
vrstev. 

Kovové beryllium se od svého souseda lithia mar-
kantně odlišuje ve všech fyzikálních vlastnostech. Je to 
šedý tvrdý kov (na stupnici tvrdosti mezi 5 a 6) 
s vysokými teplotami tání (1287 °C) i varu (2469 °C). 
Jeho hustota 1,85 g cm–3 je sice více než dvojnásobná 
oproti lithiu, ale o třetinu nižší než má hliník, méně než 
poloviční v porovnání s titanem a čtvrtinová vůči oceli. 
Protože beryllium je na vzduchu stálé, je to nejlehčí kon-
strukční kov. Mezi jeho další výhodné vlastnosti patří vy-
soká pevnost a pružnost. Pozoruhodná je také jeho vysoká 
měrná tepelná kapacita. Beryllium může absorbovat asi 
čtyřikrát více tepla než stejná hmotnost oceli. Hodí se pro-
to jako materiál chladičů vysoce výkonných polovodičo-
vých součástek a v optoelektronice jako součást laserů 
a světlo emitujících diod. Tato vlastnost při jeho nízké 
hustotě byla využita při konstrukci tepelného štítu prvních 
kosmických kabin Mercury. V zařízeních pro kosmický 
výzkum, kde se klade zvláštní důraz na nízkou hmotnost 
a  konstrukční i chemickou stálost, nalezlo beryllium mno-
ho dalších uplatnění. Spitzerův vesmírný dalekohled, který 
pracuje v kosmu již 15 let, má hlavní zrcadlo dalekohledu 
vyrobené z beryllia. Dalekohled Jamese Webba, který má 
brzy nahradit dosluhující Hubbleův teleskop, má primární 
zrcadlo o průměru šest a půl metru složené 
z 18 šestiúhelníkových segmentů z pozlaceného beryllia. 
Berylliové slitiny v rámu oken a výztužných prvků umož-
nily významné „odtučnění“ amerických raketoplánů druhé 
generace. U vozítek Rover Spirit a Opportunity slitiny 
hliníku a beryllia byly hlavním konstrukčním materiálem 
přistávacích ramp na Marsu. 

Beryllium je velmi vyhledávaným legujícím kovem 
v metalurgii, protože i jeho malý obsah snižuje hustotu 
a zvyšuje pevnost slitin. Beryllium se přidává do manga-
nových, hliníkových a titanových slitin pro výrobu namá-
haných součástí letadel a raket. Největší význam má slitina 
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mědi s 1–2 % beryllia – berylliový bronz, který má vyni-
kající mechanické vlastnosti. Zhotovují se z něj např. ne-
jiskřivé ruční nástroje pro práci ve výbušném prostředí, 
dále kluzná ložiska, pružinová pera a i některé kovové 
součásti lodí a ponorek, protože slitina dobře odolává pů-
sobení mořské vody. Berylliový bronz je také materiálem 
pro namáhané konektory elektronických a elektrických 
zařízení v leteckém, automobilovém průmyslu, v lékař-
ských přístrojích, telekomunikačních zařízeních 
a počítačích. Slitiny beryllia a mědi tvoří asi tři čtvrtiny 
světové spotřeby beryllia.  

Beryllium má schopnost propouštět rentgenové pa-
prsky, proto se používá jako materiál okének rentgenových 
lamp a rentgenových detektorů kovů. Ultratenká berylliová 
fólie má využití v RTG litografii při výrobě miniaturních 
integrovaných obvodů. V jaderné energetice se beryllium 
využívá jako materiál neutronových zrcadel a je součástí 
moderátorových tyčí. Při konstrukci jaderných zbraní plášť 
z beryllia okolo štěpného materiálu vytváří účinný neutro-
nový reflektor, umožňující použít menší než teoretické 
kritické množství štěpného materiálu. Mimořádné vlast-
nosti beryllia byly také využity pro konstrukci vnitřního 
pláště experimentálního termonukleárního reaktoru ITER. 

Téměř zázračné vlastnosti beryllia zatím nekorespon-
dují s rozsahem jeho produkce. Důvodem je obtížnost vý-
roby, nikoliv nedostatek jeho zdrojů (zastoupení beryllia 
v zemské kůře je přibližně stejné jako u cínu). Podle údajů 
americké vládní agentury bylo v roce 2017 vyrobeno pou-
hých 270 tun tohoto kovu. Na tom se podílejí jen tři země 
na světě – USA (90 %), dále Kazachstán a Čína. K nim 
hodlá přistoupit Rusko, které usiluje o vlastní zdroj po 
ztrátě kontroly nad kazašskou produkcí. Sibiřský chemický 
kombinát, který je součástí jaderného gigantu Rosatom, ve 
spolupráci s Tomskou polytechnickou univerzitou již za-
hájil pokusnou výrobu.  

Výroba kovového beryllia je technologicky náročným 
procesem. Vychází se z berylu nebo bertranditu Be4Si2O7

(OH)2. V případě berylu se surovina taví s hexafluorokře-
mičitanem sodným a uhličitanem sodným. Z taveniny se 
vyluhuje tetrafluoroberyllnatan sodný Na2BeF4, ze kterého 
se přídavkem NaOH vysráží nerozpustný hydroxid beryll-
natý. Při zpracování bertranditu se působením kyseliny 

sírové za horka získává roztok síranu beryllnatého, 
z kterého se pak sráží Be(OH)2. V obou postupech se dále 
hydroxid působením HF převede na fluorid. Vlastní výro-
ba kovového beryllia se následně provádí elektrolýzou 
taveniny směsi fluoridů beryllnatého a sodného 
v atmosféře argonu při teplotě 350 °C. Alternativním způ-
sobem je redukce BeF2 roztaveným hořčíkem v elektrické 
peci při teplotě 950 °C.  

Beryllium i jeho sloučeniny jsou vysoce toxické látky 
a řadí se mezi karcinogeny 2. kategorie. To je další faktor, 
bránící širšímu využití beryllia. Při dlouhodobém vdecho-
vání zvýšeného množství aerosolu a mikroskopických 
částeček s obsahem beryllia vzniká plicní choroba – chro-
nická berylióza, která obvykle přerůstá v plicní rakovinu. 
Největší zdravotní riziko pro organismus ale představuje 
příjem beryllnatých solí v potravě nebo pitné vodě. Při 
orálním použití vytěsňuje beryllium z organismu důležité 
biogenní prvky, zejména hořčík a vápník, což následně 
způsobuje poškození ledvin, jater a poruchy krvetvorby. 
Z tohoto důvodu je výskyt beryllia v pitné vodě a potravi-
nách neustále monitorován. 

Beryllium je od roku 2013 na seznamu kritických 
surovin pro EU (podobně je tomu i v USA) a je celosvěto-
vě považováno za kov budoucnosti. Dá se očekávat, že pro 
výhodné vlastnosti se jeho způsoby využití budou rozšiřo-
vat, což si vynutí zvýšení jeho výroby a současně poroste 
i cena (cena berylliového bronzu se za posledních 5 let 
zvýšila 2,5krát). S předpokládaným růstem výroby beryllia 
a při jeho následném zpracování budou narůstat rizika 
tvorby jedovatých kapalných odpadů, šíření toxických 
mikročástic a možného znečištění zdrojů vody. Nás ovšem 
může poněkud uklidnit skutečnost, že vzhledem k naší 
nepatrné surovinové základně potenciální zdravotní nebez-
pečí z možného „berylliového boomu“ v našich končinách 
nehrozí. 
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NOBELOVY CENY A CHEMICKÉ INŽENÝRSTVÍ 

Každou změnu letopočtu doprovází v našem životě 
čilá korespondence mezi přáteli a kolegy, ve které se bi-
lancují události minulé a zmiňují různá přání a příští před-
sevzetí. Pravidelně tak dostávám „IRS Newsletter“ od 
Prof. Andrzeje Stankiewicze z TU Delft, čestného člena 
České společnosti chemického inženýrství (2016), který po 
úspěšném působení v průmyslovém výzkumu u firmy 
DSM Research v Geelenu vede na zmíněné, prestižní ev-
ropské univerzitě skvělou výzkumnou skupinu „Intensified 
Reaction & Separation Systems“. Ve výročním čísle novi-
nek ze svého týmu (IRS issue 16, Dec. 2018) samozřejmě 
zmínil ocenění Prof. Frances Arnoldové1 laureátkou Nobe-
lovy ceny za chemii (2018) jako uznání její práce v oblasti 
řízeného vývoje enzymů a dosáhla tak na samý vrcholek 
špičkové vědy. Tuto skutečnost označil Prof. Stankiewicz 
jako současnou „inkarnaci“ jeho dávné, proslavené, nobe-
listky, Polky Marie Sklodowske-Curie. 

Prof. Stankiewicz současně zmínil, že pozval 
Dr. Arnoldovou v loňském roce na návštěvu TU Delft 
a přitom poznamenal, že tato významná žena je vzděláním 
chemická inženýrka, studovala na světově prestižních uni-
verzitách ‒ University of California, Berkeley (1985), 
Princeton University (1979). Tato skutečnost je jasně 
v rozporu s obvyklým tvrzením, že Nobelova cena je ne-
dosažitelná pro inženýry (ale také pro matematiky, biology 
a další). Přitom je dobré si uvědomit, že Dr. Frances Ar-
nold není žádnou výjimkou, potvrzující takové pravidlo, 
vždyť také Jacobus Henricus van’t Hoff2, který získal prv-
ní Nobelovu cenu za chemii v roce 1901, obdržel inženýr-
ské vzdělání v oboru chemické technologie právě na TU 
Delft. Ocenění získal za objev zákonů chemické dynamiky 
a osmotického tlaku v roztocích. Také existuje několik 
dalších laureátů Nobelovy ceny, kteří dosáhli svých akade-
mických titulů v oboru chemického inženýrství, nebo ale-
spoň absolvovali inženýrské přednášky během svých stu-
dií. Byli to na příklad:  

Fritz Haber3 (N.c. chemie 1918), vzdělání získal na 
ETH Curych, Humboldtově Univerzitě, Univerzitě Heidel-
berg a TU Berlín. Nobelovu cenu získal za průmyslovou 
syntézu amoniaku z dusíku a vodíku. Tento postup měl 
původně sloužit k rozvoji syntetických hnojiv na bá-
zi dusičnanu amonného, tedy k ryze humánním účelům. 
Zneužit byl ovšem k naplnění obrovských materiálních 
potřeb německé válečné výroby výbušnin v době 1. světo-
vé války.  

Carl Bosch4 (N.c. chemie 1931), studoval organickou 
a fyzikální chemii, metalurgii a mechaniku na Technische 
Hochschule v Berlíně-Charlottenburgu, která je jeho Alma 
mater. Následně se pak věnoval chemii na univerzitě 
v Lipsku. Pracoval v chemických firmách BASF a IG Far-
ben, společně s Friedrichem Bergiusem dostal Nobelovu 
cenu za chemii za rozvoj vysokotlakých metod v chemii 

(syntéza methanolu, výroba umělého kaučuku, později 
také amoniaku…); 

Linus Pauling5 (N.c. chemie 1954 a N.c. míru 1962), 
jeho Alma mater je Kalifornský technologický institut, kde 
působil 36 let, poté několik let byl na univerzitách 
v Kalifornském San Diegu a na Stanfordově univerzitě. 
Vysvětlil podstatu chemické vazby pomocí kvantové teo-
rie, patřil též k zakladatelům molekulární biologie a podí-
lel se na objevování struktur bílkovin. Za svou kampaň 
proti nadzemním testům jaderných zbraní získal také No-
belovu cenu míru a stal se tak dosud jediným laureátem 2 
nesdílených Nobelových cen;  

Giulio Natta6 (N.c. chemie 1963), Vystudo-
val Milánskou polytechniku, později působil na univerzi-
tách v Pavii a Římě, později byl ředitelem Ústavu průmys-
lové chemie na Polytecnico di Torino a vedoucím katedry 
chemického inženýrství na Politecnico di Milano. Ocenění 
obdržel společně s Karlem Zieglerem za objevy v oblasti 
chemie a technologie polymerů;  

Robert Sanderson Mulliken7 (N.c. chemie 1966), 
studoval na technice v Massachusetts a na chicagské uni-
verzitě, kde také promoval. Profesoroval na univerzitách 
v Chicagu, v New Yorku a Cambridgi. Na chicagské uni-
verzitě se stal dokonce ředitelem laboratoře pro výzkum 
molekulových struktur a spekter. Nobelovou cenou byl 
oceněn jeho přínos v oblasti chemických vazeb a elektro-
nových struktur molekul za použití metody molekulo-
vých orbitalů; 

Charles John Pedersen8 (N.c. chemie 1987) získal 
magisterský titul na MIT Cambridge a je jedním z mála 
nobelistů bez doktorátu. Svůj profesní život strávil 
v průmyslovém výzkumu u firmy DuPonts‘, vytvořil 65 
patentů a 25 publikací a obdržel Nobelovu cenu společně 
s D. J. Cramem a J.-M. Lehnem za syntézu makrocyklic-
kých látek se selektivními vlastnostmi pro vazbu iontů 
a molekul; 

Přestože John Forbes Nash jr.9 (N.c. ekonomie 
1994) vystudoval také prestižní inženýrskou univerzitu 
MIT, Cambridge v USA ‒ Massachusett Institute of Tech-
nology, (MIT) Cambridge a své postgraduální studium 
absolvoval na Institutu pro pokročilá studia v Princetonu, 
věnoval se potom celý život matematice, diferenciálním 
rovnicím a teorii her, za kterou spoluobdržel právě Nobe-
lovu cenu společně s dalšími matematiky: Reinhard Sel-
ten a John Harsanyi; 

Alma Mater Martina L. Perla10 (N.c. fyzika 1995) 
byl Polytechnic Institute of Brooklyn (nyní Polytechnic 
University), kde vystudoval obor chemického inženýrství, 
ale věnoval se pak u firmy DuPonds‘ více fyzikálnímu 
výzkumu vlastností syntetických polymerních materiálů 
metodami nukleární resonance. Jeho životním krédem bylo 
„Better things for better living through chemistry“; (Něco 
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lepšího pro lepší život s chemií). Nobelovu cenu ale obdr-
žel za objev částice tau leptonu;  

Také Mario J. Molina11 (N.c. chemie 1995), spolu-
objevitel vlivu freonů na poškozování ozonové vrstvy 
v atmosféře, vystudoval prestižní inženýrskou univerzitu 
v USA ‒ Massachusett Institute of Technology, (MIT) 
Cambridge; 

Závěrem lze konstatovat, že tyto příklady jasně doka-
zují, že vrcholu vědy a jeho nejvyššího ocenění Nobelovou 
cenou mohou bezpochyby dosáhnout také inženýři a che-
mičtí inženýři zvláště. Cesta k takovému vrcholu je samo-
zřejmě trnitá, zdlouhavá a velice obtížná a není možná bez 
originality myšlenek, inspirativních představ a dobrých 
nápadů. 

Čerstvá laureátka Nobelovy ceny za chemii 2018 
Prof. Frances Arnoldová je jistě dobrým příkladem i pro 
naše mladší kolegyně a kolegy k jejímu následování. 

 
  Jiří Hanika ÚCHP AV ČR, v.v.i. 
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NENÍ POMLČKA JAKO POMLČKA 

V textu najdeme celou řadu znaků pro „vodorovné 
čárky“. Protože mají svébytný význam, a protože s jejich 
používáním souvisí řada pravidel, které by redakce ráda 
viděla v rukopisech použité, osvěžme si je. Hloubavý čte-
nář najde poučení na URL1, z kteréhožto zdroje uvádíme 
i užitečné příklady, či v mimořádně užitečné knížce 
E. Julákové2. Vnímavý čtenář si jistě všimne, že je funkční 
rozdíl mezi klávesou „-“ na textové klávesnici a na kláves-
nici numerické „Num-“. 

 
Krátká pomlčka – (Ctrl+Num-), angl. En Dash (má 

šířku písmene n) 
Nejběžnější je tzv. půlčtverčíková čili krátká pomlčka 

v šířce přibližně písmene n, tedy půl čtverčíku, půl výšky 
velkých znaků bez diakritiky, která se na běžných kláves-
nicích počítače nevyskytuje.  

Krátká pomlčka větná (nahrazuje interpunkční čárku 
v souvětí nebo závorky k oddělení větných členů, píše se 
s okolními mezerami, nesmí stát na začátku řádku, na kon-
ci ano, interpunkce se sází hned za pomlčku bez mezery). 
Příklady: Pozvala jsem jen dva lidi – tebe a Matěje. Všech-
no funguje – až na destilační funkci. Mám rád maso – to 
jsem celý já – ale co na to mé tělo za pár let? Slezte z toho 
lustru Donalde, vidím vás, nebo –! Už mi s tím – – –. 

 Krátká pomlčka rozsahová (nahrazuje slova „až“, 
„až do“, „versus“, používá se k oddělení jmenných či čí-
selných prvků; píše se bez okolních mezer). Příklady: Zá-
pas Sparta–Slavie, utkání Real–Liverpool, dálnice Praha–
Brno, železniční trať Rybník–Lipno, otevřeno 8–17 hodin, 
Laurel–Hardy, pracovní doba 8–16 hodin, v současnosti 
vážím 70–90 kilogramů. 

V adjektivním tvaru se pomlčka mění v užší spojov-
ník (utkání Česko–Slovensko, ale česko-slovenské utkání).  

Autoformátovací program tiskových editorů může 
způsobit, že pokud napíšeme dva spojovníky za sebou, 
jsou nahrazeny krátkou pomlčkou. Funkci lze zapnout či 
vypnout. 

 
Dlouhá pomlčka — (Alt+Ctrl+Num-) angl. Em Dash 

(má šířku písmene m) 
Čtverčíková neboli dlouhá pomlčka se používá méně 

často, např. v účetnictví či v beletrii pro zvýraznění členění 
textu. (Čtverčík je čtverec o straně dané velikostí písma.) 

 
Spojovník, spojovací čárka, tiret, tiré, divis, rozdě-

lovník (znak - na alfanumerické klávesnici, Num-) angl. 
Hyphen 

Spojovník není členící neboli interpunkční znaménko. 
Slouží k spojení dvou slov v jeden celek (označení jedné 
věci, jednoho místa více slovy, vzájemnosti nebo opaku 

a namísto „a“). Příkladem budiž: anglicko‐český slovník, 
Praha‐západ, ping‐pong, n‐tice, B‐vitamín, nádraží Praha‐
Holešovice, Brno‐město, Ostrava‐Poruba, Gay-Lussac, 
oxido-redukční. Používá se i u podmínkové část „‐li“, 
např.: bude‐li, není‐li, chceš‐li a u první části nedokonče-
ného slova (jedno- a dvouvaječná). 

Spojovník se tudíž používá v chemické nomenklatuře, 
protože název sloučeniny je zpravidla (až na stanovené 
výjimky, např. kyselina solná, octan ethylnatý) jedno slovo 
(ethyl-acetát; ne tak v angličtině). Pro oddělení částí názvu 
použijeme závorku nebo spojovník, např. bis(2-chlorethyl)
ether či cyklohexanon-oxim, ale vždy bez mezer. Některé 
názvoslovné programy používají více oddělujících znaků; 
pokud název přeloží zpět do strukturního vzorce, není to 
na závadu.  

 Spojovník názvoslovný i běžný nesmí zůstat na 
konci řádku osamocen, pak by znamenal rozdělítko. Stane-
li se to, považujeme jej za rozdělítko a spojovník dáme na 
začátek příštího řádku.  

 
Mínus − 
Má svůj vlastní symbol. Mínus musí mít polohu a sílu 

odpovídající „vodorovné“ čáře plusítka (− +). Mínusítko 
můžeme jako takové vložit ze zásobníku znaků a symbolů 
v textovém editoru. Mínusítko i plusítko oddělujeme me-
zerami. V nouzi se použije krátká pomlčka (znaky jsou 
prakticky stejné, mínusítko je malinko kratší: – a −). Lec-
kde se dozvíme, že znak mínus napíšeme klávesami 
Alt+X, ne vždy to ale funguje. 

 
Vazba mezi atomy – 
Pro znázornění vazby mezi atomy použijeme krátkou 

pomlčku, protože se podobá rozměry a umístěním rovnít-
ku, použitému jako vazba dvojná a totožnítku jako vazba 
trojná (C–C C=C C≡C). 

 
Volitelný (podmíněný, zlomitelný) rozdělovník ¬ 

(Ctrl+-) angl. Optional Hyphen 
Tiskne se jen tehdy, když vyjde na konci řádku a teh-

dy je nahrazen spojovníkem (rozdělítkem), jinak není tiš-
těn. 

 
Pavel Drašar 
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Ze života chemických společností 

Padesát let Bulletinu  
 
Bulletin České společnosti chemické 
vstoupil letos do padesátého roku své 
existence. V roce 1970 vyšla prvá 
čísla Bulletinu v autorské péči pp. K. 
Bláhy, L. Jenšovského a F. Čůty. 
Začala doba, kdy členové Společnos-
ti dostávali čtyřikrát ročně nejdříve 
útlounký osmerkový bulletínek. Po-
třeba Bulletinu vznikla již začátkem 

šedesátých let, neboť medium tohoto typu zastával časopis 
Chemie (Nakladatelství ČSAV), který však vycházel jen 
do roku 1958 a v té době se Chemické listy specializovaly 
převážně na původní práce v jazyce českém a slovenském, 
jejichž anglické překlady pak publikoval časopis Collecti-
on of Czechslovak Chemical Communications1. 

V prvých dobách tlačil káru před sebou hlavně Karel 
Bláha. Nicméně, a tenkrát to zřejmě nikdo nepovažoval za 
hanbu, začali přispívat i další přední chemici J. Gut, 
O. Hanč, M. Ferles, M. Tichý, F. Šantavý, V. Herout, 
O. Červinka, J. Tomko a další. Vznikla rubrika o historii 
chemie s miniportréty světových chemiků, Bulletin se 
začal zabývat ekologií, výukou chemie. Začal též přinášet 
zprávy z místních poboček a odborných skupin a jejich 
konferencí. Během 90. let minulého století se Bulletin 
začal rozrůstat, od čísla 4, 26. ročníku (1995) dostal polo-
kartonovou obálku, na které se začaly objevovat obrázky 
ze starých chemických knih. Péči o vydávání a tisk převzal 
B. Valter, v té době technický redaktor časopisu Collection 
of Czechslovak Chemical Communications. Nicméně, již 
rok před tím, v pololetí roku 1994 vyšel prvý Bulletin 
v elektronické podobě péčí R. Libosky, pracovníka 
ÚOCHB ČSAV, což na svoji dobu byl nevídaný pokrok, 
i když zpočátku Bulletin v elektronické podobě vycházel 
„bez háčků a čárek“ kvůli prvotně používané tabulce zna-
ků ASCII. Háčky a čárky se však již během roku 1996 
objevily k radosti jazykomilů. 

Změny byly nutné, bylo žádoucí dostat Bulletin rych-
le a spolehlivě ke členům a co víc, bylo vhodné otevřít 
fórum, kde by chemicky orientované firmy mohly projevit 
své obchodní zájmy a za to přispět do kádě sdílených fi-
nancí Společnosti, za které se m.j. vydávaly i Chemické 
listy. Pamětníci si vzpomenou, že prvou takovou firmou 
podporující Společnost byla pražská pobočka firmy 
Spectra-Physics, vedená M. Procházkou. Akce byla úspěš-
ná a tak vedení Společnosti rozhodlo na přelomu roku 
1996/7, byť k velké nelibosti tehdejšího hospodáře I. Pase-
ky, který se obával bankrotu, že Bulletin zvětší formát 
a začlení se čtyřikrát do roka do Chemických listů, při-
čemž toto číslo bude zasíláno všem členům Společnosti. 
Dlužno podotknouti, že v té době byla situace taková, že 
se bulletinová čísla nejen zaplatila z reklam a příspěvků 
firem, ale zdála se možná budoucnost, kdy by všechna 

čísla Chemických listů byla zasílána členům ČSCH 
v rámci jejich členského příspěvku. Bohužel takový vývoj 
ekonomická situace pozdějších let neumožnila. Technická 
redakce Bulletinu přešla do rukou technické redaktorky 
Chemických listů, R. Řápkové. Bulletin se stal orgánem 
Asociace českých chemických společností, jímž je dodnes. 

Oblíbenou rubrikou Bulletinu byly a jsou informace 
společenského charakteru. Články k významným životním 
výročím členů, ale i články rekapitulující životní, odborné 
a společenské přínosy zemřelých členů a v neposlední řadě 
i informace o kulatých narozeninách členů 60 a 60+. Bo-
hužel, komplikovaná a neujasněná směrnice GDPR 
o ochraně osobních údajů tuto rubriku od loňského roku 
výrazně poškozuje. 

Nicméně, přes nepřízeň ekonomických a administra-
tivních faktorů a naopak díky podpoře autorů, kolektivních 
členů, sponzorů a společností publikujících v Chemických 
listech se podařilo vysoký standard konglomerátu Chemic-
ké listy + Bulletin českých chemických společností zacho-
vat pro potěchu členů a pro chloubu Asociace českých 
chemických společností, a to i ve srovnání s kvalitou člen-
ských publikací sesterských společností v celé Evropě. 

 
Pavel Drašar a Bohumil Kratochvíl 
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Chemické listí, starobylý  
foliant „objeven“ 
 
Chemici v Čechách i na Slovensku 
pátrali přes padesát let po domněle 
ztraceném, velmi cenném silvestrov-
ském, třináctém, čísle časopisu Che-
mické listy s názvem CHEMICKÉ 
LISTÍ, které „Čistě švandistická 
associace vědců (ČŠAV)“ vydala 
v roce 1955, v určité návaznosti na 

předešlé, a zřejmě již ztracené „Collection de travaux 
chimiques de Vysočany“, péčí pánů Jiřího Guta 
a Vlastimila Herouta (-ut, -ut). 

Čest budiž dána nadšenému badateli a lisťoarcheolo-
govi Mirkovi B. Valterovi, který ve stopách Václava Han-
ky a Josefa Lindy dílo objevil a přivedl svým redaktorsko-
tiskařským umem chemika do čitelné podoby. Originál byl 
totiž „vytištěn“ v pouhých 20 exemplářích použitím kopí-
rovacího fotopapíru1 (FOMA takový vyráběla pod značkou 
Dokument) a kvalita získaného „originálu“ měla 
k použitelnosti daleko. 

Číslo časopisu vzniklo patrně v rámci bratrského klá-
ní mezi týmem představeným v čísle (-ut, -ut z UOCHB 
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ČSAV) a konkurenčním týmem z VŠCHT Praha, který 
zamýšlel vydat časopis Chemické palisty, jenž zatím nale-
zen (a možná ani napsán) nebyl. V týmu časopisu objeve-
ného lze nalézti řadu zvučných „autorských“ jmen, i když 
skrytých za jmenné přesmyčky a jinotaje, např. Josef Ru-
dinger (Rudolph Inger), Jiří Farkaš (Georges Pharcache), 
Otto Wichterle (Oto Vítrle), František Šorm (F. Mroš), 
Vlastimil Herout (H. E. Routa), Josef Plíva (P. Líva), Mi-
roslav Romaňuk (M. Kuňamor), Otakar Motl (O. Roz-
motl), Želimír Procházka (Jellymeere Promenade), Jaro-
slav Staněk (J. Stánek), Miloslav Černý (V. Niger, X. Čer-
ný, Y. Lenoir, Z. Black, A. Schwarz), Ladislav Dolejš 
(L. Hořejš), Jiří Žemlička (Miroslav Žehlička), Rudolf 
Lukeš (R. Kuleš) a řada dalších. 

Zásadní práce, jako například příspěvek „O isolaci 
kyseliny chloroformové z chloroformu“, „O zvrácené pa-
pírové chromatografii“, ... jasnozřivý článek o syntéze 
katenanu, kterou v ostatní světové literatuře nalézáme až 
o řadu let později, jsou zpestřeny barvitým líčením pozo-
rování a procesů, jako např.: ... Protože bylo možno očeká-
vat, že běžně používané propyllithium by reagovalo s obě-
ma ketoskupinami dionu, propilovali jsme jej selektivně 
a v kvantitativním výtěžku ostrým pilníkem. ...(oxydaci 
jsme) v nedostatku kysličníku osmičelého (acidum 
octafrontale) provedli se zdarem i s kysličníkem pouze 
čtyřčelým (acidum tetrafrontale). Získaný glykol jsme 
rozštěpili periodickou kyselinou (z angl. periodic acid). ... 
Provedli jsme digesci chloroformu se 40% vodným KOH 
za použití digestoře běžného typu. ... Uvolněná epimeri-
zační energie měla na sodu takový účinek, že tato se stala 
pouhou epi-sodou. ... Pyrokyseliny jsme převedli v přísluš-
né soli amonné – piráty, které pak prostou pyrolysou od-
štěpily vodu – poskytly žádané pyramidy, které zmíněným 
odbouráním přešly v pyrobase. ... Na rozdíl od těchto auto-
rů jsme pyramidy připravovali pyroreakcí zmíněných pirá-
tů v piruetách. Přes celkem hladký průběh pyrolysy jsme 
z reakčního pyré získali pyramidy s výtěžky Pyrrhovými. 
... Z šesté frakce vyhlatily druzy poněkud neostře tající 
v rozmezí 17–117°. Podle elementární analysy jsme vy-
stihli nejjednodušší vzorec C15H37. Šlo tedy o uhlovodík 
vodíkem přesycený, takže dehydrogencí extrémně snadno 
přecházel na nasycený uhlovodík o složení C15H32. Pro 
tento dosud neznámý uhlovodík navrhujeme název plivan 
podle jednoho z nás, atd. atd. 

Jmenované číslo vzniklo i jako 
parafráze známého německého 
chemického časopisu „Berichte 
der durstigen chemischen Ges-
ellschaft“, resp. jeho zvláštní 
přílohy z roku 1886, o němž Jiří 
Gut píše1, že „jediný exemplář 
se záhy ztratil“. Soudobí badate-
lé však, s laskavou pomocí ředi-
tele GDCh, i tento foliant obje-
vili2 a zjistili, že pivní legrace na 
zasedáních Žíznivé chemické 
společnosti byla nedostižná. Na 
padesáti šesti stranách tištěného 

textu je záznam ze schůze Gesellchaftu ze dne 20. září 
1886, kde předsedající prezident pan Aujust Kuleke přiví-
tal přítomné i pana Omnibuse z Ritzebüttelu, pana Vyso-
kokmena a vynikajícího odborníka pana N.N., jež nebude 
jmenován. Zapisovatelem byl určen pan Tymián. Uvítal 
i mimořádné členy pány Huga Vaječnobílka, pirátského 
docenta Oskara Pivooštěpa, paní Octomatku, paní Pupko-
rohovou, pana Kámenmýdlo a další, uvítal i zahraniční 
hosty, mezi nimiž byl m.j. pan Fusi-yama Harakiri 
z Yokohamy. Poděkoval za knižní příspěvky m.j. příručku 
O odhadech a jejich použití v kvantitativní analýze od 
Oskara Pivnílízátko. Účastníci se shodli i na tom, že páni 
předsedové oznámí schůzi pokaždé, když se uskuteční 
noční zasedání u piva či vína pro posilování kolegiality 
a oslabování role vysoké školy z důvodu velké žízně. Mezi 
přednesenými příspěvky pak byla témata: O významu 
alkoholu, O syntéze koňaku, O novém alkaloidu špenáti-
nu, O posílení točivého momentu v přírodě, zejména mezi 
živými bytostmi, O klobásovém jedu, a mnoho dalších. 
Dočkali se i kulturní vložky, písně:  

 
Salem aleikum! 
(zpívá se na melodii: 80 viel Stern' am Himmel stehen) 
 
Kolik kyslíku pak třeba v gramech 
pro uvolněný zemský sféroid 
za dobu po Nummulitech 
by přesunut byl o jedenáct mil: 
Tolikrát jste to viděli! 
 
Tolik, teď latentně a v kostce, 
chloridu sodného je v moři, 
a kolik gramů, stříbra těžkého 
ke zbavení jej chloru se tam moří: 
Tolikrát jste to viděli! ... ... 
 
Ale, zcela podle Jiřího Guta, několik citací nemůže 

nahradit prostudování celého spisu. Než, Werichova 
a Voskovcova hlína (nevázaná legrace) kvetla mezi chemi-
ky v polovině padesátých let dál. Pár roků po zveřejnění 
Chemického listí autor skrytý pod zkratkou -ut (Jiří Gut) 
v časopise Chemie (kam ostatně -ut, -ut psali často do 
rubriky „Stručné zvěsti“ nejednu ptákovinu) odkrývá3 
ideu, navazující na článek „Stereochemické studie v řadě 
gem-dimethylcyklopropanové I“ (cit.4), že z nezmýdelni-
telného podílu prasečího sádla byl izolován uhlovodík 
porkodiol (1,1,2,2,3-pentamethyl-bicyklo[2,1,0]pentan-               
-3,5-diol), derivát samotného porkanu. Na tento objev, 
avšak bohužel, bez hlubší znalostí Chemického Listí pak 
navázaly sekce zejména významné třetí Conference of 
Young Scientists on Organic and Bioorganic Chemistry, 
konané v Bechyni roku 1984, kde se všem aspektům che-
mie porkanů a od nich odvozených struktur věnovalo 
mnoho místa. Až tolik, že se (politický) vedoucí sovětské 
delegace E. V. Grišin během přednášky o porkanech zvedl 
a nahlas prohlásil „если работать над наукой, никогда 
шутки не делаем“ a odvolal, nevěda, že Pjotr Leonidovič 
Kapica říkával5, že věda by měla být též radostná, celou 
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sovětskou delegaci ze sálu. Věda a pokrok zvítězily nad 
tmářstvím a pavědami a šéfredaktor Chemických listů Jiří 
Gut zveřejnil stěžejní závěry porkanové konference ve 
svém časopise6. Sám Jiří Gut shrnul dosavadní poznatky 
v této oblasti ve svém projevu k Odborné skupině historie 
chemie dne 19. dubna 1990 a zveřejnil jej v tomto časopise 
pod titulkem „K dějinám chemického humoru v Čechách a 
na Moravě“ (cit.1), za což mu může být česká chemická i 
nechemická veřejnost vděčná. 

Bádavý zájemce o kopii zmíněných dokumentů může 
požádati o jejich zaslání na adrese drasarp@vscht.cz aby, 
jak praví Ervín Hrych „umění plácat nesmysly nebylo 
zcela zapomenuto“ (cit.7). 

Pavel Drašar 
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22. ročník celostátní soutěže o nejlepší  
studentskou vědeckou práci  v oboru analytická 
chemie „O cenu Karla Štulíka 2019“  

 
Jedním z hlavních úkolů České společnosti chemické 

by měla být péče o nastupující generaci chemiků, bez které 
si lze jen obtížně představit úspěšný rozvoj této disciplíny 
v České republice. Neobyčejně záslužným počinem odbor-
né skupiny analytické chemie ČSCH v této oblasti je orga-
nizace soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci 
v oboru analytická chemie. Již 22. ročník této soutěže, 
která od roku 2015 nese jméno profesora Štulíka, byl jistě 
důstojným uctěním jeho památky. V letošním roce tato 
soutěž proběhla ve dnech  6.–7. února 2019 pod záštitou 
děkana Přírodovědecké fakulty Masarykovi univerzity 
doc. Mgr. Tomáše Kašparovského, Ph.D. v prostorách 
Univerzitního centra ve Šlapanicích. Díky vynikající práci 
organizačního výboru ve složení prof. RNDr. Viktor Ka-
nický, DrSc., prof. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D., Mgr. 
Miroslava Bittová, Ph.D. a Mgr. Filip Smrčka, proběhla 
soutěž neprosto bezchybně a v přívětivé, byť ve vědecky 
náročné atmosféře.  

Soutěže se v roce 2019 zúčastnilo celkem 19 studentů 
ze 4 českých a jedné slovenské vysoké školy, uvedených 

na www stránkách soutěže http://ustavchemie.sci.muni.cz/
Stulik_2019_uvod). Vzhledem k vysoké odborné úrovni 
přihlášených studentských prací a jejich mimořádně kvalit-
ní prezentaci, dokazující zájem i motivaci všech soutěží-
cích, bych na tomto místě rád poděkoval nejen všem sou-
těžícím bez ohledu na jejich umístění, ale i jejich mateř-
ským pracovištím, bez jejichž pomoci by tak kvalitní práce 
pochopitelně nemohly vzniknout. Jako každý rok tak 
i letos porota reprezentovala prakticky všechny zúčastněné 
školy a pracovala ve složení prof. RNDr. Jiří Barek, CSc. 
(Univerzita Karlova, Praha), prof. Ing. René Kizek, DrSc., 
MBA (Veterinární a farmaceutická univerzita Brno), doc. 
Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D. (Univerzita J. E. Purkyně, Ústí 
nad Labem), prof. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D. 
(Masarykova univerzita, Brno), doc. Ing. Kamil Záruba, 
Ph.D. (VŠCHT Praha), doc. Ing. David Milde, Ph.D. 
(Univerzita Palackého v Olomouci), Ing. Radmila Řápko-
vá (Chemické Listy), doc. Ing. Ľubomír Švorc, Ph.D. 
(Slovenská technická univerzita v Bratislavě), a prof. Ing. 
Václav Švorčík, DrSc. (VŠCHT Praha). I všem členům 
této poroty patří můj dík za obětavou a nezištnou práci 
nepochybně účinně pomáhající nastupující generaci mla-
dých analytických chemiků. 

Hodnotící komise se po vyslechnutí všech příspěvků 
rozhodla vedle 1. místa v soutěži udělit dvě 2. místa a tři 
zvláštní ceny poroty. 
 
1. místo získala Bc. Vatrsková Lenka (studentka oboru 
Forenzní biologická analýza na Fakultě potravinářské 
a biochemické technologie VŠCHT Praha) za práci Fo-
renzní elektrochemie nových psychoaktivních látek vypra-
covanou na Ústavu analytické chemie, FCHI VŠCHT Praha 
 

Foto: Ocenění soutěžící O cenu Karla Štulíka 2019. Zleva: Marek 
Haššo, Sofia Chufistova, Tereza Lacmanová, Lenka Vatrsková, 
Lukáš Hekerle, Karel Sehnal. Nahoře prof. J. Barek (předseda 
OS analytické chemie ČSCH), prof. P. Lubal (předseda organi-
začního výboru soutěže)  
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2. místo získali současně 
Chufistova Sofiia (Ústav inženýrství pevných látek, 
VŠCHT) za práci Pokročilá plazmonika pro detekci stopo-
vých množství vodíku a 
Bc. Haššo Marek (Ústav analytickej chémie, Slovenská 
technická univerzita v Bratislavě) za práci Miniaturizova-
ný elektrochemický senzor na stanovenie teobromínu v 
čokoládových výrobkoch 

Zvláštní cenu poroty získali 
Hekerle Lukáš (Ústav chemie, MU Brno) za práci Opti-
malizace HPLC pomocí matematického plánování 
Lacmanová Tereza (Katedra analytické chemie, FaF UK 
v Hradci Králové) za práci Využití superkritické fluidní 
chromatografie v analýze přírodních látek 
Sehnal Karel (Ústav humánní farmakologie a toxikologie, 
VFU Brno) za práci Biofyzikální analýza stříbrných nano-
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částic připravených zelenou syntézou a využití pro 3D tisk 
antibakteriálního materiálu 

Chci zde poblahopřát všem oceněným za jejich exce-
lentní výkony a i všem soutěžícím poděkovat za jejich 
ochotu odvést více než je základní penzum vysokoškolské-
ho studenta analytické chemie. Mé poděkování patří i Ing. 
Radmile Řápkové, výkonné redaktorce časopisu Chemické 
listy, a doc. RNDr. Vlastimilu Vyskočilovi, PhD. za pří-
pravu zvláštního elektronického čísla časopisu  Czech 
Chemical Society Symposium Series (http://
www.ccsss.cz/) věnovaného této soutěži. A v neposlední 
řadě patří velký dík nás všech a celé analytické komunity 
v České republice všem partnerům a sponzorů soutěže, 
jejichž loga si dále dovolujeme otisknout, za jejich podpo-
ru, bez které by tato soutěž nikdy neproběhla. 

A na závěr s radostí oznamuji české analytické komu-
nitě, že nelehkého úkolu zorganizovat další kolo soutěže O 
cenu Karla Štulíka ve dnech 5. a 6. února 2020 se ujal tým 
kolegů z Katedry analytické chemie Přírodovědecké fakul-
ty Univerzity Karlovy v Praze pod vedením doc. RNDr. 
Vlastimila Vyskočila, PhD. v rámci oslav 100. výročí zalo-
žení této fakulty a že záštitu nad touto soutěží pro rok 2020 
převzal děkan PřF UK v Praze prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. 

        
Jiří Barek 

       Předseda odborné skupiny analytické chemie  
České společnosti chemické 

 
 
Sekce mladých chemiků ČSCH 
 

Na začátku roku 2018 byla oficiálně založena Sekce 
mladých chemiků ČSCH, do které patří všichni členové 
ČSCH do 35 let. Pokud zrovna čtete tento příspěvek 
a teprve teď jste zjistili, že jste členové této sekce, aniž 
byste o tom doposud věděli, prosím dočtěte si jej až do 
konce. V případě jakýchkoli připomínek, nápadů a přede-
vším zájmu aktivně se podílet na chodu této sekce mě pro-
sím kontaktujte na e-mail: david.novak@upol.cz a určitě 
se přidejte do facebookové skupiny Sekce mladých chemi-
ků ČSCH (cit.1). 

Tato sekce byla vytvořena, aby propojila mladé che-
miky z celé České republiky a vytvářela prostor pro disku-
ze, vznik nových spoluprací, projektů a celkový kariérní 
růst. Sekce mladých chemiků ČSCH se v loňském roce 
stala součástí divize mladých pod záštitou EuChemS 
s názvem „The European Young Chemists’ 
Network“ (EYCN), více informací najdete na internetové 
adrese2. Každoročně jsou EYCN pořádány setkání delegá-
tů ze všech členských států EYCN a také American Che-
mical Society Younger Chemists Committee. 
V současnosti má ČR jednoho zástupce v EYCN a jedno 
místo je stále volné. V případě zájmu se obraťte na výše 
uvedený e-mail. Reprezentace ČR v EYCN umožňuje zís-
kávat mezinárodní kontakty a podporu pro vlastní projekty 
a zapojení se již do stávajících mezinárodních akcí. 

První úspěšnou událostí pořádanou Sekcí mladých 
chemiků ČSCH konanou na Univerzitě Palackého byl Me-

eting mladých vědců (21.–22. 6. 2018). Během tohoto 
multioborového setkání mladých výzkumných pracovníků 
předneslo svoji práci 23 přednášejících z Univerzity Palac-
kého a Masarykovy Univerzity. Přátelská atmosféra vytvo-
řila prostředí pro bohaté diskuze, které pokračovali i bě-
hem společenského večera (obr. 1). V roce 2019 je pláno-
ván druhý ročník už v anglickém jazyce, z důvodu zájmu 
zahraničních studentů. Akce byla finančně podpořena pro-
gramem SmartUp Nadace O2 a prorektorkou pro vědu 
a výzkum prof. Jitkou Ulrichovou. Více informací o této 
akci najdete v článku3. 

Dále se Sekce mladých chemiků ČSCH sešla během 
70. Sjezdu chemiků ve Zlíně, což bylo podpořeno firmou 
Metrohm ČR. Během tohoto setkání byly zúčastněným 
prezentovány vize Sekce mladých a proběhla diskuze. 
Byla založena facebooková skupina a vznikl nápad na 
založení Skupiny mladých elektrochemiků v rámci The 
Electrochemical Society. V současné době je Czechoslo-
vak Student Chapter již založen a plánují se první akce. 

V letošním roce Sekce mladých vybere 3 zástupce, 
kteří pojedou na 71. Zjazd chemikov do Tater4 a plánuje se 
aplikování mezinárodního projektu pro získání finanční 
podpory na další aktivity. 

Sekce mladých chemiků ČSCH může být velkým 
přínosem, a proto doufáme, že tento článek osloví mladé 
vědce s chutí aktivně se zapojit do realizace již vzniklých 
projektů, v ideálním případě přicházet s novými nápady. 

Za Sekci mladých chemiků ČSCH 
David Novák 

LITERATURA 
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Obr. 1. Fotografie pořízená během setkání mladých chemiků 
v Olomouci 
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Rubrika je k dispozici na webu na adrese http://csch.cz/akce/seznam/. 

Akce v ČR a v zahraničí                                    

Evropský koutek 

Zprávy 

EPF povede od roku 2020 Jiří Kotek  
z ÚMCH AV ČR 

 
Evropské polymerní federaci (European Polymer 

Federation, EPF) bude od roku 2020 předsedat ředitel Ús-
tavu makromolekulární chemie AV ČR Dr. Ing. Jiří Kotek, 
FEng. Během předsednictví chce zvýšit vliv této organiza-
ce, podpořit hodnotu záštity EPF nad odbornými akcemi 
a posílit prestiž tradičního kongresu EPF v duchu nejdůle-
žitějšího evropského setkání na poli polymerní vědy. 

Valná hromada Evropské polymerní federace zvolila 
v rámci únorového zasedání v řeckých Athénách nového 
předsedu na období 2020–2021. Bude jím ředitel Ústavu 
makromolekulární chemie AV ČR Dr. Ing. Jiří Kotek, 
FEng.  Na post budoucího předsedy spolu s ním kandido-
vali významní evropští polymerní vědci, prof. Katja Loos 
z Nizozemska (University of Groningen) a prof. Harm-
Anton Klok ze Švýcarska (École Polytechnique Fédérale 
de Lausanne). V současné době EPF předsedá prof. Spiros 
H. Anastasiadis z Řecka (University of Crete). Ředitel 
Ústavu makromolekulární chemie chce během předsednic-
tví posílit vliv a prestiž EPF. „Rád bych navázal na úspěš-
né kongresy konané v uplynulých letech, které ukázaly, že 
o tradiční kongres EPF roste zájem, a to nejen u evrop-
ských účastníků, a posílil význam kongresu jako nejdůleži-
tějšího evropského setkání v oblasti polymerní vědy. Tento 
významný kongres poskytuje výjimečnou příležitost porov-
nat výsledky výzkumu polymerů získané na předních světo-
vých pracovištích,“ uvádí Jiří Kotek. Podle něj by se měl 
pražský kongres EPF v roce 2021 věnovat úspěchům 
v polymerní vědě napříč vědeckými obory. Odborné pří-
spěvky se proto budou kromě základního výzkumu poly-

merní chemie a fyziky týkat také oblasti materiálového 
inženýrství nebo aplikovanému výzkumu a inovacím. 

 
Do Česka se vrátí světový kongres věnovaný 
polymerní vědě 

 
S organizací menších i velkých vědeckých setkání má 

Ústav makromolekulární chemie letité zkušenosti. Důka-
zem jsou například Pražské makromolekulární mítinky 
(Prague Meetings on Macromolecules, PMM), která se 
konají jednou nebo dvakrát ročně na pražských Petřinách 
již od roku 1967. „Tradiční PMM konferenci věnujeme 
vždy vybranému tématu z polymerní chemie, fyziky, fyzikál-
ní chemie nebo aplikace polymerů v lékařství. Loňský, již 
82. ročník byl zaměřen na polymerní sítě a gely. Záštitu 
nad ním převzala jak Mezinárodní unie pro čistou a užitou 
chemii (IUPAC), tak i Evropská polymerní federace,“ do-
plňuje Jiří Kotek. Ústav pořádal v letech 1965 a 1992 také 
světový kongres IUPAC MACRO.  Po necelých třiceti 
letech se tak do České republiky vrátí velký světový kon-
gres věnovaný polymerní vědě. 

Jiří Kotek chce posílit vliv Evropské polymerní fede-
race také zvýšením hodnoty záštity této organizace nad 
odbornými konferencemi. „Nabídka konferencí se rok co 
rok zvyšuje, bohužel ale není tajemstvím, že v některých 
případech konference neplní svůj prvořadý účel výměny 
vědeckých informací, který je převážen finančními zájmy 
organizátorů. Proto bych chtěl institucionalizovat záštitu 
EPF nad odbornými akcemi a povýšit ji na určitou značku 
kvality“ dodává budoucí předseda EPF. 

 
Zuzana Plecitá 

Zahájení roku periodické tabulky 
 

Fakt, že před 150 lety (1. března 1869) Dmitrij Ivano-
vič Mendělejev konečně zformuloval na tehdejší dobu 
nejdokonalejší periodický zákon a uspořádání tabulky 
prvků vedl UNESCO, po velmi angažované agitaci národ-
ních i mezinárodních chemických společností, k vyhlášení 
roku 2019 jako Mezinárodního roku periodické tabulky 
(IYPT). 

Na slavnostním ceremoniálu v sídle UNESCO 
v Paříži se dne 29. ledna 2019 sešlo na tisíc delegátů ze 
všech konců světa pod předsednictvím Natalie Tarasové 
a Jana Reedjika. Slavnost zahájili pp. Audrey Azoulay – 
Generální ředitelka UNESCO, Mikhail Kotyukov – Minis-
tr vědy a vyššího vzdělávání Ruské Federace, Pierre Cor-
vol – President akademie věd, Institut de France a podni-
katel Andrey Guryev – CEO PhosAgro. Hlavní přednášky 
přednesli Ben Feringa – laureát Nobelovy ceny za chemii 
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2016 a Martyn Poliakoff z University of Nottingham. Bě-
hem dne bylo uspořádáno několik „kulatých stolů“ a akcí 
kolem zajímavé výstavy chemických pokusů, ale i artefak-
tů týkajících se Mendělejevova objevu. Zpestřením bylo 
i několik velmi zdařilých hudebních čísel, chemický bar 
i prezentace supravodivosti, výbojů a podobných jevů. 
Připraveno bylo i zátiší z „pracovny D. I. Mendělejeva“ 
pro milovníky selfie. 

Během roku je hlášeno mnoho akcí, které se k výročí 
váží. Rok bude slavnostně uzavřen 5. 12. 2019 v Tokyu. 

 
Příspěvek vznikl za přispění grantu MŠMT  

INTER-VECTOR LTV17006. 
Pavel Drašar 

 
 
 

Soutěž „UČME CHEMII ATRAKTIVNĚ!“ 
se rozjíždí  

 
Chemické podniky nejen v Ústeckém kraji se dlouho-

době potýkají s problémem nedostatku kvalifikovaných 
zaměstnanců, absolventů středních a vysokých škol, kteří 
by měli vzdělání v oboru chemie. Na trhu práce chybí jak 
chemici vysokoškoláci, tak středoškoláci nebo absolventi 
učebních oborů, kteří by byli schopni nastoupit do provozů 
a obsluhovat technologická zařízení se znalostí chemic-
kých procesů.  

Z uvedeného důvodu řada firem již před lety přistou-
pila k zahájení spolupráce se středními a vysokými škola-
mi, kde si vyhledává potenciální budoucí zaměstnance, 
nabízí jim stipendijní programy a další podporu během 
studia. Kromě přímého zaměření na studenty nabízejí pak 
chemické firmy dále materiální a finanční podporu partner-
ským středním a vysokým školám a dlouhodobě s nimi 
spolupracují.  

Ukazuje se však, že toto vše nestačí, ke studiu chemie 
a zájmu o tento obor je třeba žáky přivést již na základních 
školách. A právě způsob a atraktivita výuky chemie na 

základní škole se poslední dobou ukazují jako klíčové 
a určující pro další směřování žáků a jejich získání pro 
jejich budoucí práci v tomto průmyslovém odvětví.    

Mezi učiteli základních škol je řada těch, kteří tento 
obor vyučují zajímavě a poutavě a dokážou děti pro chemii 
nadchnout. Nezáleží přitom pouze na počtu exkurzí do 
chemických podniků nebo výletů do vědeckých center, ale 
spíše na tom, zda dokážou chemii svým žákům zpřístupnit, 
ukázat jim její půvaby a krásu a zajímavost v provázanosti 
vyučované látky se světem okolo. Jak již mnohokráte bylo 
řečeno, chemie je všude kolem nás a žákům je třeba pozná-
ní tohoto faktu zprostředkovat.  

Právě na základě osobních zkušeností se způsobem 
výuky a výsledky některých pedagogů, jejichž žáci se 
účastní a jsou úspěšní v různých chemických soutěžích, 
přišla společnost Lovochemie s nápadem takové učitele 
finančně a věcně v jejich práci a snaze podpořit a poskyt-
nout jim motivaci pro další aktivity v této oblasti. Iniciati-
va byla za účasti významných chemických podniků a na 
chemii specializovaných středních škol projednána v rámci 
Svazu chemického průmyslu ČR a bylo rozhodnuto, že 
navržený projekt zastřeší právě Svaz chemického průmys-
lu ČR, neboť jeho účel a cíle mají nepochybně význam pro 
všechny společnosti podnikající v tomto odvětví.  

Byli bychom rádi, pokud by projekt měl dlouhodobé 
trvání a podařilo se nám na vzdělávání v oboru chemie 
zapůsobit na dlouhá léta dopředu. Pro první ročník soutě-
že, jež byla vyhlášena v měsíci lednu 2019  (www.schp.cz/
chemieatraktivne.cz) a jejíž výsledky budou vyhodnoceny 
v červnu 2019, byla navržena pilotní realizace v krajích 
Ústeckém, Pardubickém a Středočeském, zahrnujícím 
hlavní město Prahu.  

Do soutěže se mohou hlásit učitelé základních škol, 
kteří aktivně vyučují chemii, se svými projekty na zatrak-
tivnění výuky tohoto předmětu. Jak se říká, iniciativě 
a fantazii se meze nekladou, projekty by však měly být 
primárně zaměřeny na výuku ve škole a jak ji udělat zají-
mavou a poutavou. Vyhodnocení přihlášených projektů za 
Ústecký kraj, Pardubický kraj a Středočeský kraj (včetně 
hlavního města Prahy) poté provede odborná komise slože-
ná ze zástupců středních a vysokých škol a významných 
chemických podniků. V každém kraji vítěze tří nejlépe 
hodnocených projektů čeká kromě jednotlivé finanční od-
měny ve výši 30 000 Kč i věcná podpora pro realizaci pro-
jektu dle požadavků a potřeby.  

Samotnou soutěží a vyhlášením vítězů by však tato 
aktivita skončit samozřejmě neměla. Úspěšní učitelé by dle 
svých projektů měli chemii také učit a své nápady realizo-
vat v praxi.  

Vyhlášení vítězných projektů proběhne na Večeru 
s českou chemií v Praze v září tohoto roku, prezentace 
vítězných projektů a ukázka jejich realizace by se pak 
uskutečnily na celostátní konferenci učitelů v lednu příští-
ho roku. 

Doufáme, že soutěž najde pozitivní ohlas na straně 
učitelů chemie a podaří se tímto projektem dlouhodobě 
podpořit kvalitní výuku tohoto předmětu nejen na základ-
ních, ale i na středních školách.  A napomoci tak zajistit 

Foto: Zátiší z „pracovny D. I. Mendělejeva“ 



Chem. Listy 113, 249274(2019)                                                                                                                                             Bulletin 

263 

českému chemickému průmyslu v budoucnu dostatek kva-
lifikovaných zaměstnanců.  

Michal Kurka 
 
 

Demonstrační laboratoř firmy Metrohm  
na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy 
v Praze 

 
Nejstarší česká vysoká škola a nejznámější švýcarský 

výrobce spolehlivé a kvalitní elektroanalytické instrumen-
tace spojili své síly ve snaze co nejlépe sloužit naší společ-
nosti a zejména analytickým chemikům v oblasti moder-
ních instrumentálních analytických metod. Stalo se tak 
zatím ne zcela běžnou formou demonstrační laboratoře 
firmy Metrohm, kterou slavnostně otevřeli Ing. Peter Ba-
rath, Ph.D., ředitel společnosti Metrohm Česká republika 
s.r.o., prof. RNDr. Jiří Zima, CSc., děkan Přírodovědecké 
fakulty Univerzity Karlovy (PřF UK), a vedoucí katedry 
analytické chemie na PřF UK, doc. RNDr. Zuzana Bosáko-
vá, CSc., dne 13. 2. 2019 v Praze, v budově Chemického 
ústavu na Albertově. 

Tato demonstrační laboratoř je názorným příkladem 
situace, kdy platí, že jedna a jedna jsou více než dvě, pro 
kterou má angličtina krásnou formulaci „win-win for all“, 
a ukazuje velmi účinné a užitečné spojení intelektuálního 
potenciálu, schopností, znalostí a dovedností pracovníků 
vysoké školy (v tomto případě UNESCO laboratoře elek-
trochemie životního prostředí na PřF UK, https://
www.natur.cuni.cz/chemie/analchem/veda-a-vyzkum/tymy
-analchem/elektrochemicke-analyticke-metody) a špičko-
vého výrobce moderní analytické instrumentace (v tomto 
případě komerční instituce Metrohm Česká republika 
s.r.o., https://www.metrohm.com/cs-cz/metrohm-ceska-
republika), který se řídí krásným heslem: „Ať děláme 
cokoliv, nikdy neděláme kompromis na úkor legendární 
švýcarské kvality našich výrobků.“ 

Obrovským přínosem pro studenty PřF UK je výrazná 
modernizace praktika z instrumentálních analytických 
metod kvalitní instrumentací značky Metrohm v celkové 

hodnotě převyšující deset milionů korun a technická i ma-
teriální podpora této instrumentace umožňující výrazné 
zkvalitnění příslušných úloh. Jedná se nejen o špičkové 
a velmi dobře známé elektroanalytické přístroje (přístroje 
pro voltametrii z modulární řady Metrohm Autolab pro 
splnění jakýchkoliv požadavků v elektrochemickém vý-
zkumu, od nízkých do vysokých proudů a od nízkého po 
vysoké napětí, automatické titrátory řady Metrohm 
OMNIS umožňující inteligentní a prostorově a časově 

Foto: Panoramatický záběr nové přístrojové techniky v demonstrační laboratoři Metrohm na katedře analytické chemie PřF UK 

Foto: Pásku při otvírání demonstrační laboratoře Metrohm na 
PřF UK slavnostně přestřihují (zleva): Ing. Peter Barath, Ph.D., 
ředitel společnosti Metrohm Česká republika s.r.o., doc. RNDr. 
Zuzana Bosáková, CSc., vedoucí katedry analytické chemie na 
PřF UK, a prof. RNDr. Jiří Zima, CSc., děkan PřF UK 
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úspornou automatizaci, coulometrické titrátory řady Me-
trohm Titrino pro analýzu vzorků s nízkým obsahem vody 
(0,001–1 %), včetně zařízení pro automatizaci tohoto sta-
novení a automatickou úpravu vzorku), ale i o přístroje 
z oblasti iontové chromatografie a blízké infračervené 
a Ramanovy spektrometrie, o které se rozšířilo portfolio 
firmy Metrohm v poslední době. Jmenovitě se jedná 
o špičkový iontový chromatograf Metrohm Eco IC, který 
je obzvláště vhodný pro rutinní analýzy i pro vzdělávací 
účely, či analyzátor Metrohm NIRS umožňující provádět 
všechny analýzy rychle, spolehlivě a s uživatelskou jisto-
tou. Před analýzou pomocí Metrohm NIRS není potřeba 
žádná časově náročná předúprava vzorku a použití roz-
pouštědel či dalších reakčních činidel je minimalizováno, 
což vede k dosažení výsledku analýzy za méně než jednu 
minutu. Tento přístroj umožňuje měření v pásmu viditelné-
ho (VIS) a blízkého infračerveného záření (NIR), což 
umožňuje kvalitativní analýzu rozličných materiálů nebo 
kvantitativní analýzu fyzikálních (hrubost zrn, index tavení 
atp.) i chemických parametrů (obsah vody ve vzorku, ky-
selostní číslo atp.), a to vše v jednom měření. 
A v neposlední řadě je třeba uvést i přenosný Ramanův 
analyzátor MIRA (Metrohm Instant Raman Analyzer) pro 
materiálovou identifikaci a verifikaci kombinující jednodu-
chou obsluhu s maximální spolehlivostí a poskytující vý-
sledky v řádu sekund. 

Z hlediska společnosti Metrohm je hlavní přínos spat-
řován v možnosti předvádět potenciálním zákazníkům její 

kvalitní instrumentaci v chodu při vědecko-výzkumné 
a pedagogické práci na PřF UK, poskytovat zpětnou vazbu 
týkající se práce s těmito přístroji, neboť studenti jsou dob-
rým modelem skutečně náročného zákazníka, a podílet se 
i na vypracovávání aplikačních listů umožňujících rozšíře-
ní praktického využití instalované instrumentace. Již první 
proběhlý workshop na této instrumentaci v nově otevřené 
demonstrační laboratoři dne 14. 2. 2019 ukázal možnosti 
této spolupráce a nepochybně to potvrdí i mezinárodní 
workshop plánovaný na 16.–18. září 2019 v souvislosti 
s tradiční mezinárodní konferencí studentů doktorského 
studia organizovanou katedrou analytické chemie PřF UK 
ve spolupráci s Evropskou chemickou společností 
(EuCheMS). 

A na závěr bych chtěl upřímně poděkovat Ing. Peteru 
Barathovi, Ph.D., řediteli společnosti Metrohm Česká re-
publika s.r.o., doc. RNDr. Zuzaně Bosáková, CSc., vedou-
cí katedry analytické chemie PřF UK, a prof. RNDr. Jiřímu 
Zimovi, CSc., děkanu PřF UK, bez jejichž pomoci a pod-
pory by se užitečná myšlenka demonstrační laboratoře 
Metrohm na PřF UK nikdy nestala skutečností. 

 
Jiří Barek 

Předseda Odborné skupiny analytické chemie  
České společnosti chemické 

Vedoucí UNESCO laboratoře elektrochemie životního 
prostředí na PřF UK 

Členská oznámení a služby 

Profesoři jmenovaní s účinností od 5. 12. 2018 
 
Staženo ze stránek Ministerstva školství, mládeže a tělový-
chovy 
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/rizeni-ke-
jmenovani-profesorem 
 

prof. Ing. Michal Fulem, Ph.D. 
pro obor Fyzikální chemie 
na návrh Vědecké rady VŠCHT Praha 
 
prof. RNDr. Pavol Kopel, Ph.D. 
pro obor Zemědělská chemie 
na návrh Vědecké rady MENDELU Brno 
 
prof. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D. 
pro obor Materiálové vědy a inženýrství   
na návrh Vědecké rady VŠB-TU Ostrava 
 

prof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D. 
pro obor Biomedicínské inženýrství 
na návrh Vědecké rady ČVUT Praha 
 
prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. 
pro obor Chemie, technologie a vlastnosti materiálů  
na návrh Vědecké rady VUT Brno 
 
prof. Dr. Boris Tomášik 
pro obor Fyzika 
na návrh Vědecké rady ČVUT Praha 
 
prof. Ing. Petr Zámostný, Ph.D. 
pro obor Organická technologie 
na návrh Vědecké rady VŠCHT Praha 
 
prof. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D. 
pro obor Farmaceutická chemie 
na návrh Vědecké rady FarmF UK Praha  
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Milada Sukdoláková,  
Lubomír Dušek: 
Chemická dobrodružství 
Emči a Míny 
1. vydání 2015, VŠCHT Praha, 
Praha; 
60 stran, pevná vazba 
ISBN 978-80-7080-932-7 
 
 
 
 
Milada Sukdoláková,  
Lubomír Dušek: 
Chemická dobrodružství II: 
Krádež, únos, podvod 
1. vydání 2017, VŠCHT Praha, 
Praha; 
72 stran, pevná vazba 
ISBN 978-80-7080-987-7 
 
 
 
 
Milada Sukdoláková,  
Lubomír Dušek: 
Chemická dobrodružství 
III: Mumie, jedy a vandal 
Blecha  
1. vydání 2018, VŠCHT Praha, 
Praha; 
88 stran, pevná vazba 
ISBN 978-80-7592-027-0 
 
 

Komiksové knihy autorského dua Sukdoláková-
Dušek, vycházející ve vydavatelství VŠCHT Praha, před-
stavují dětem podivuhodný svět chemie prostřednictvím 
univerzální umělé bytosti Chemule, která vznikla při nepo-
dařeném experimentu profesora Pipety po zásahu zloducha 
Blechy.  

Dvojčata Emča a Mína zažívají v každé knize tři krát-
ká dobrodružství, v nichž se vždy podaří peripetie vyřešit 
pomocí aplikace některého z jednoduchých chemických 
principů. Čtenáři se nenásilnou formou seznámí 
s vybranými chemickými látkami a jejich působením na 
okolí.  

Komiksy jsou lektorovány pedagogem z VŠCHT 
Praha, čímž je zajištěna jejich věcná správnost. Knihy jsou 
mimořádné vhodné pro společné čtení dětí začínajících 
školní docházku s rodiči nebo i staršími sourozenci. Děti si 
snadno zapamatují klíčové okamžiky příběhů i v nich zmí-

něné chemikálie a Chemuli fandí, aby další problém doká-
zala úspěšně vyřešit. Nezbývá, než popřát autorům hodně 
sil do tvorby dalších příběhů a těšit se na pokračování. 

Martin Čapek Adamec 
           

Je to snad první dílo v české chemické literatuře, ur-
čené školním dětem, pro které je zatím předmět chemie 
v nedohlednu.  Začít s chemií dobrodružně, je určitě lepší 
než „šprtat“ hned podivné vzorce a krkolomné názvy.  
Nezbývá než si přát, aby rodiče tuto dobrodružnou sérii 
svým dětem koupili a spolu s nimi odhalovali úžasná che-
mická tajemství.   

                       Bohumil Kratochvíl 
 
 

Sam Kean: 
Mizející lžíce, růžový sníh 
a jiskřící bonbóny 
 
Přeložil Marek Čtrnáct, vydala 
Grada Publishing, a.s., Praha. 
První vydání, 2016, 336 stran.  
ISBN 978-80-247-5844-2 
 
V nakladatelství Grada vyšla 
před jistou dobou kniha Sama 
Keana s názvem Mizející lžíce, 
růžový sníh a jiskřící bonbóny, 
s podtitulem Fascinující příběhy 

o vědě, šílenství a lásce z periodické tabulky prvků, která 
svojí náplní vhodně zapadá do akcí Roku periodické tabul-
ky. V pěti částech (Orientace: sloupec za sloupcem, řádek 
po řádku; Vytváření a rozbíjení atomu; Periodické zmate-
ní: přichází komplexnost; Prvky a lidská povaha a Věda o 
chemických prvcích dnes a zítra) s řadou podkapitol se 
čtenář dozví mnoho zajímavých podrobností, obvykle sou-
borně nepublikovaných, například týkajících se objevování 
jednotlivých prvků, jejich řazení do periodického systému, 
osobního života řady chemiků, okolností kolem udělování 
či neudělování Nobelových cen a také kolem pojmenová-
vání nově objevených prvků, zkrátka v knize nalezne váž-
né úvahy spolu s různými chemickými drby. Kniha je psá-
na čtivě, snad někdy s až přílišným nadhledem. Jde samo-
zřejmě o publikaci popularizačního charakteru, takže lze 
přimhouřit oči nad některými ne zcela korektními tvrzení-
mi či formulacemi, nad čím ale oči přimhouřit nelze je celá 
řada faktických chyb. Jejich seznam by byl dlouhý, takže 
jenom ukázky: „síla kyseliny se měří pomocí tzv. 
pH“ (s. 28), „křemík je příliš křehký ... aby ho bylo možné 
použit jako zesilovač“ (s. 46), „japonský mečířský mistr ve 
14. století sypal do své oceli molybden“  (s. 85), „jeden 
ruský geolog pojmenoval minerál obsahující samarium ... 
po plukovníku Samarském“ (s. 116; má jít zřejmě o samar-
skit, ale ten samarium neobsahuje), nukleosidy dA, dC, dT 

Recenze 
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a dG jsou označeny za „čtyři nukleové kyseliny v DNA 
(zkracované jako A, C, T a G)“ (s. 135), hovoří se 
o „zinku, který byl potřeba na výrobu pancířů“ (s. 138) 
a kadmiu, které se „používá se jako potah na bate-
rie“ (s. 139), berylium je  nerozpustný kov (s. 172) a sůl 
kyseliny glutamové je označena za  aminokyselinu 
(s. 173), Gilbert Lewis dokázal, že  „kyseliny mají úzkou 
souvislost s elektrony a jinými náboji“ (s. 173), triády jsou 
označeny jako trilogie (s. 213) a dokonce „disulfid želez-
ný ... je ... perverzní“ (s. 197). Velmi zajímavý je popis: 
„přivedl k výbuchu nádobu s přečištěným draslíkem, když 
ji utěsnil šroubovákem“ (s. 146) a úplně fascinující je sdě-
lení, že „kyslík by se mohl vznítit už pouhým statickým 
nábojem“ (s. 168).  Neměl jsem k disposici originál publi-
kace, ale pokud máme věřit tomu, co je uvedeno v závěru 
knihy, totiž že autor publikuje svoje příspěvky 
v renomovaných amerických časopisech, a že recenzova-
nou publikaci v roce 2011 britská Královská společnost 
nominovala na nejlepší populárně naučnou knihu, 
v kterýchžto případech lze předpokládat součinnost erudo-
vaného chemického poradce, padají tyto chyby na hlavu 
překladatele. Ostatně, i kdyby tyto chyby v originálu byly, 
překladatel na ně měl upozornit nebo je vhodně opravit – 
ovšem pokud něco o chemii ví. Pocity z knihy jsou tedy 
smíšené: uvedené nedostatky knihu nakladatelství Grada 
poněkud degradují. 
P.S. Ta mizející lžíce je lžička z galia, která se v horkém 
čaji roztaví; podle autora jde o oblíbený žertík provozova-
ný v chemických laboratořích. 

Miroslav Novák 
 
 

Gervasio Francesco L., Spiwok 
Vojtěch (ed.): 
Biomolecular Simulations in 
Structure-Based Drug Discovery 
 
Vydal Wiley-VCH Verlag GmbH & 
Co. KGaA, Weinheim 2019. 
1. vydání, 352 stran, pevná vazba, 
cena 139,00 € 
Print ISBN: 978-3-527-34265-5 
ePDF ISBN: 978-3-527-80684-3 
ePub ISBN: 978-3-527-80685-0 
oBook ISBN: 978-3-527-80683-6 

Anglicky psaná kniha, na jejímž vzniku se podílela 
řada autorů z různých zemí světa, čtenáře seznamuje 
s možnostmi a výhodami in silico analýzy při navrhování 
nových léčiv. Obsahuje tři hlavní oddíly (nazvané jako 
Principy, Pokročilé algoritmy a Využití pro praxi), které 
jsou následně děleny na jednotlivé kapitoly.   

V úvodním oddílu Principy je čtenář seznámen se 
základními informacemi o možnostech počítačových simu-
lací biomolekul, přičemž zvláštní pozornost je věnována 
modelování interakcí mezi proteinem a jeho ligandem. 
Zároveň jsou zde vyzdvihnuty komplikace, se kterými se 
uživatel těchto moderních výpočetních nástrojů může se-
tkat.   

Oddíl Pokročilé algoritmy logicky navazuje na pro-
blematiku předestřenou v prvním oddíle a vysvětluje mož-
nosti pokročilých technik, které se snaží vypořádat 
s nelehkým úkolem počítačové simulace tak složitých sys-
témů, jakými biomolekuly nepochybně jsou.  

Závěrečný oddíl (v originále nazvaný jako Applicati-
ons and Success Stories) čtivým způsobem přibližuje vyu-
žití dříve popsaných technik při praktickém navrhování 
nových léčiv.  Zmíněny jsou metody molekulového doko-
vání, farmakoforového modelování a řada dalších. Dále 
nechybí například kapitoly věnované receptorům spřaže-
ným s G-proteiny a iontovým kanálům (a tedy problemati-
ce modelování membránových proteinů), kapitola zabýva-
jící se problematikou allosterických jevů nebo kapitola 
věnovaná problematice agregace a svinování proteinů.  

Předkládaný text provázejí zdařile vyvedené barevné 
obrázky, které vhodně doplňují a vysvětlují komplikova-
nější pasáže textu. Každá jednotlivá kapitola je ukončena 
výčtem citací, ze kterých byly čerpány informace a které 
mohou čtenáři poskytnout řadu dalších detailů vztahujících 
se k dané problematice.  

Ačkoli je kniha primárně jistě určena pro odborníky 
z oblasti počítačového modelování, je důležité zdůraznit, 
že i čtenáři s jinou specializací v ní nalezou zajímavé in-
formace a příjemné počtení. V takovém případě si dovoluji 
upozornit zvláště na kapitolu 7 (From Computers to Besi-
de: Computational Chemistry contributing to FDA Appro-
val) s řadou optimistických výhledů do budoucna.  

 
Eva Benešová 
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dověku. Naštěstí se výše uvedené aktivity nijak negativně 
neodrážejí v jeho přístupu k našemu časopisu, o který se 
stará s podobnou péčí a láskou, jako o svou rodinu. A než 
předám štafetu dalším kolegům z redakčního kruhu, tak 
Bohoušovi do další dekády popřeji hodně zdraví, duševní 
i fyzické pohody, klidu na rozumnou práci, radosti z ženy, 
dětí a vnoučat. A ať ho „ta cháska redaktorská“ moc nezlo-
bí, neodmlouvá, plní jeho osvícené příkazy, píše pilně 
a radostně úvodníky (včetně výkonné redaktorky) 
a s hlasitým obdivem vždy schvaluje jím zařízené návrhy 
nových obálek našeho časopisu, který se stal jeho i naším 
údělem. 

                                                                   Jiří Barek 
 

 
Vedoucí redaktor časopisu se dožívá 70 let 

 
Při příležitosti nadcházejícího významného jubilea 

prof. Kratochvíla bych rád zmínil jeho zásluhy o náš časo-
pis. Mám čest spolupracovat s Bohumilem od roku 1991, 
kdy jsem se stal redaktorem Chemických listů. Oba dva 
nás v té době kultivoval tehdejší šéfredaktor a vzácný člo-
věk – Dr. Gut, který dobře věděl, že redaktoři jsou „pěkná 
cháska“ a že na ně musí být přísnost. Bylo to v období, 
kdy se počala významně měnit ekonomická situace Che-
mických listů, neboť ubývaly státní dotace na chod časopi-
su a bylo na redaktorech a vedení ČSCH, zda najdou nové 
cesty k jejich financování, či je nechají „padnout“. V této 
situaci se rozhodl Dr. Gut odejít z pozice šéfredaktora, 
neboť tato funkce začala vyžadovat kromě čistě odborné 
práce i orientaci na marketing a získávání finančních zdro-
jů nejrůznějšími způsoby. Na památném setkání mladších 
redaktorů v jistém pohostinství se pánové Kratochvíl, Ba-
rek a Chuchvalec rozhodli, že nenechají Chemické listy 
zaniknout, doporučili vedení ČSCH za nového šéfredakto-
ra jmenovat prof. Kratochvíla a vzali na sebe odpovědnost 
získávat finanční podporu pro časopis. Potvrzením toho, že 
tento „projekt“ funguje doposud, je číslo Chemických 
listů, které si právě čtete. Prof. Kratochvíl je vedoucím 
redaktorem doposud – s krátkou přestávkou, kdy jej vzhle-
dem k zaneprázdnění činností prorektora pro vědu VŠCHT 
a vedoucího Ústavu chemie pevných látek tamtéž nahradil 
doc. Chuchvalec. Významným počinem prof. Kratochvíla 
bylo získání Ing. Řápkové na místo technické redaktorky. 
Paní inženýrka se rychle zorientovala v problematice vy-
dávání časopisu a kromě odborné chemické erudice přispě-
la k hladkému chodu časopisu zejména zvládnutím jeho 
sazby, což významně pomohlo snížit náklady na tisk. Dal-
ším důležitým krokem prof. Kratochvíla bylo, že ve spolu-
práci s prof. Drašarem provedli „zapouzdření“ bulletinu 
ČSCH do Chemických listů, čímž se společnosti význam-
ně snížily náklady na poštovné. V současné situaci, kdy je 
simultánně s tištěným mediem vydáváno číslo i v elektro-
nické podobě, je na rozhodnutí člena, v jaké podobě chce 

Osobní zprávy 

Prof. RNDr. Bohumil Kratochvíl, DSc.  
sedmdesátníkem 

 
Čas běží neuvěřitelně rychle a zdá 
se mi, že to bylo včera, kdy jsme 
se radili, co napsat do aprílového 
čísla Chemických Listů u příleži-
tosti 60. narozenin našeho pana 
šéfredaktora (viz Chem. Listy 103, 
354 (2009)). A už je to tu zase, 
pouze příslušná číslice se změnila 
o 10. A tak jsme se zase radili 
a dospěli k jasnému závěru, který 
jsme však poměrně brzo zapomně-

li, neboť v redakčním kruhu si všechno pamatuje 
(s čestnou výjimkou výkonné redaktorky) pouze pan šéfre-
daktor. A protože si lépe pamatujeme, co bylo před 10 lety, 
než co bylo včera (a bohužel to neplatí jenom v dubnu), 
tak jsme se rozhodli použít osvědčený koncept a každý 
napsat kousek. Vzhledem k tomu, že mé jméno začíná na 
B a znám pana šéfredaktora asi nejdéle, musel jsem začít. 
A tak začínám červnem 1967, kdy jsem seděl vedle Bo-
houše u písemné přijímací zkoušky na studium odborné 
chemie na Přírodovědecké fakultě UK. Oba jsme ji úspěš-
ně absolvovali, takže jsme spolu na Albertově strávili dal-
ších 18 krásných let (studium, aspirantura a pár let odbor-
ného asistování) věnovaných nejen chemii (v případě Bo-
houše zejména rentgenové strukturní analýze), ale i horám, 
vodě a dalším radostem bytostně spojených s naším mlá-
dím. Toto příjemné soužití skončilo v roce 1985, kdy Bo-
houš přešel na VŠCHT, kde se o rok později habilitoval 
v oblasti krystalochemie. A od roku 1988 působí jako re-
daktor a od roku 1996 jako šéfredaktor našeho časopisu. 
Bohoušovo působení na VŠCHT jistě lépe zhodnotí kole-
gové pracující na této slovutné instituci. Z mého univerzit-
ního pohledu je zajímavé, že „změna dresu“ se promítla do 
hlubin jeho duše a odrazila se v naprosté loajalitě k jeho 
nové alma mater, za kterou „kope“ opravdu důsledně 
a neoblomně ve všech oblastech. Dokonce se snaží získat 
i „inženýrské myšlení“, což se mu ovšem daří jen spora-
dicky a to ještě jenom v dubnu. Jeho vztah k Univerzitě 
Karlově však zůstává nostalgicky kladný, o čemž svědčí 
jeho dlouhodobé členství v její vědecké radě. Jinak se toho 
kupodivu od minulého jubilejního článku mnoho nezměni-
lo. Posedlost moravskými písněmi se bohužel jeví jako 
neléčitelná, díky své dobré fyzické kondici stále jezdí na 
lyže, na kolo, na brusle, plave a běhá. Jeho řemeslná zruč-
nost se v poslední době realizuje zejména na chalupě ve 
Štolmíři u Českého Brodu, která je výstavním artiklem 
celé jeho rodiny. Dalším náročným úkolem, který převzal 
na své bedra, je i péče o vnoučata, kterou prožívá 
s intenzitou pro mne neočekávanou. S přibývajícím věkem 
se objevil i zajímavý neduh spočívající v systematickém 
sledování kořenů rodu Kratochvílů až do hlubokého stře-
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Bulletin odebírat. Rád bych na závěr poděkoval jubilantovi 
za dosavadní práci, kterou pro blaho časopisu vykonal 
a popřál mu do dalších let pevné zdraví a pracovní i rodin-
nou pohodu.  

Pavel Chuchvalec 

Vysoko ve věži II 
 
Náčelník tam stále vousem práská 
byť sedmdesát křížků má 
když zlobí ho ta redaktorská cháska 
tak lidovku si s citem zazpívá. 

    Pavel Drašar 
 

Sedmdesátník Petr Holý 
 
Je to třicet let, co se Petr procházel s Vlado Prelogem 

a je to už deset let, co jsme psali v Chemických listech 
(Chem. Listy 103, 356 (2009)) o tom, že má narozeniny. 
Od té doby se pár věcí změnilo a my je můžeme okomentovat.  

Když v roce 2006 přestal být vedoucím skupiny su-
pramolekulární chemie, pracoval ještě chvíli v  Ústavu 
organické chemie a biochemie Akademie věd. Poté krátce 
působil na katedře chemie Fakulty přírodovědně-humanitní 
a pedagogické Technické univerzity v Liberci. Nato se 
dočkal zasloužené penze. Pokračoval sice v práci redaktora 
Chemických listů, ale to nedokázalo jeho čas dostatečně 
vyplnit. Přijal tedy práci kustoda v galerii a v Chemických 
listech získal časově náročnou a odpovědnou „práci“ vy-
hledávače chyb, omylů a dalších nectností v „Mrtvolách“, 
jak se kolokviálně označují minulá čísla časopisu. Tuto 
práci vykonává s pečlivostí sobě vlastní a lze říci, že málo-

kdo dokáže tak pečlivě zanalyzovat články do sebemenších 
podrobností. Kromě toho se redakčně věnuje oblasti orga-
nické chemie. 

Jako neúnavný sportovec hraje velmi angažovaně 
volejbal. Jako zapálených chatař pěstuje téměř vše, co se 
pěstovat dá a nejen to, své výpěstky i rád zpracovává, když 
už ne u stolu laboratorního, tak alespoň u stolu kuchyňského. 

Popřejme tedy Petrovi, našemu kolegovi a kamarádo-
vi do dalších aktivních let mnoho zdraví, elánu, sportov-
ních, turistických i zahrádkářských potěšení a hlavně to, 
aby jej neopouštěla jeho vzácná vlastnost, schopnost 
v klidu a pokoji rozdávat radost ze života a pozitivní ener-
gii. Popřejme mu, ať má i nadále chuť na dobré pivínko 
a něco dobrého k tomu. 

Pavel Drašar 
 
 

Petr Holý 70 
 
Petr Holý přišel do Chemických listů v roce 2002, 

jako redaktor za zemřelého Jiřího Guta. Převzal po něm 
redigování příspěvků z organické chemie, což dělá dodnes. 
Postupem času jsem ho žádal i o zpracování témat organic-
ké chemii odlehlých, jako je historie Chemických listů 
nebo lithiový „boom“ v ČR. Musím říci, že Petr proti tomu 
nikdy neprotestoval a spolehlivě příslušné rukopisy 
v termínu dodal. A to je Petrova základní vlastnost – na-
prostá spolehlivost. Petr je skromný, ale nesmírně sečtělý 
a to nejenom v organické chemii. Další jeho vlastností je, 
že se snaží přijít věcem až na kloub a nikdy nezůstává jen 
na povrchu. A to je pro redaktorskou práci naprosto zásad-
ní. Jsem moc rád, že mám Petra v redakčním kruhu Che-
mických listů. 

Milý Petře, dovol, abych Ti za všechny redaktorky 
a redaktory popřál především stálé zdraví a štěstí na krásné 
rukopisy. Je mi potěšením s Tebou spolupracovat a dou-
fám, že to spolu ještě nějaký čas vydržíme. 

                          
Bohumil Kratochvíl  

 
 

Prof. Ing. Miloš Sedlák, DrSc. – šedesátiletý 
mladík 

 
Říká se, že čas plyne jako voda. I tak nás však občas 

překvapí, třeba i tím, že náš milý kolega a kamarád – Mi-
loš Sedlák – se letos dožívá šedesátky, tj. věku – který byl 
dříve považován za práh stáří. Toto však pro Miloše roz-
hodně neplatí, protože jej jeho životní energie a výzkumný 
elán stále řadí mezi mladé. Abychom pochopili, jak lze 
i v šedesáti zůstat silným a mladým, podívejme se 
v následujícím medailonku podrobněji na Milošův dosa-
vadní život. 

Miloš Sedlák se narodil 5. 6. 1959 v Pardubicích 
a i když oba jeho rodiče pocházeli odjinud, byl a stále je 
velkým pardubickým patriotem. Své rané mládí sice prožil 
na pardubickém sídlišti Dukla, avšak již v devíti letech se 
rodina přestěhovala do nově vznikajících Polabin, součas-
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ného centra středního i vysokého chemického školství 
v Pardubicích. Svoji kariéru úspěšného chemika zahájil 
v roce 1974 na Odborném učilišti VCHZ Synthesia Pardu-
bice a v roce 1977 získal výuční list provozního chemika. 
Již v tomto období mu však nestačily pouze suché poučky 
z učebnic, a proto si – jako každý správný chemik – 
v ložnici svých rodičů zřídil a provozoval malou domácí 
chemickou laboratoř. Zde mimo jiné zvládal i tak náročné 
syntézy, jako je nitrace toluenu nebo příprava třaskavé rtuti 
(viz post skriptum). Naštěstí i tehdy se posléze našla ces-
tička k tomu, aby původně studovaný nematuritní učební 
obor mohl zakončit maturitou a otevřel si tak skulinku 
k lepší kariéře, než bylo proponované místo chemického 
dělníka ve VChZ-Pardubice. Ta skulinka se nazývala 
Střední škola pro pracující a tak dva roky vedle svého za-
městnání laboranta na podnikovém výzkumu třikrát týdně 
trávil večery opět ve škole. Říká se, že co tě nezabije – to 
tě posílí, a to v Milošově případě platí bezezbytku. I tuto 
životní zkušenost dovedl častokrát použít ve svůj prospěch 
a díky ní získal řadu kontaktů a pohled na chemii očima 
průmyslu. Také si svým pobytem na laborantském místě 
vytvořil tehdy žádoucí „vlastní dělnický původ“ a tím 
i doporučení k vysokoškolskému studiu. Patřil do skupiny 
prvních absolventů dělnické večerní školy, kteří byli přijati 
k vysokoškolskému studiu a jimž byla prorokována krátká 
studijní kariéra. Přesto se na pardubické VŠChT prakticky 
od počátku (spolu se spoluautorkou tohoto medailonku) 
zapojil do výzkumného programu Katedry organické che-
mie jako tzv. pomvěd (pro později narozené: pomocná 
vědecká síla) v laboratoři svého „velkého učitele“ a pozdě-
ji i kolegy a přítele – doc. Ing. Jaromíra Kaválka, CSc. Pod 
jeho vedením také v roce 1984 úspěšně „odvařil“ a obhájil 
svou diplomovou práci „Příprava 3-(1-methylethyl)-1H-           
-2,1,3-benzothiadiazin-4(3H)-on-2,2-dioxidu“. Přestože jej 
výborné studijní výsledky a velký zájem o chemii předur-
čovaly k internímu postgraduálnímu studiu (tzv. kandida-
tuře), byl shledán „politicky lehkým“ a musel nastoupit do 
Výzkumného ústavu syntetických pryskyřic a laků 
(VÚSPL; nyní SYNPO a.s.). Zde se Miloš kromě organic-
ké chemie důvěrněji seznámil s taji přípravy a charakteri-
zace polymerů a i tyto zkušenosti následně zúročil ve své 
pozdější kariéře. V roce 1985 si jako (pod)důstojník-
absolvent „odskočil“ na roční vojnu, kterou prožil pře-
vážně v Rakovníku jako chemik u tankového pluku. 
I z této jinak nepříliš přínosné roční epizody si přinesl řadu 
úsměvných zážitků, jako např. projevy školících důstojní-
ků z povolání (Čo by sa stalo, vojaci, keby tuna buchla 
atomová puma? Neviete? Všetci bystě sa posráli. …aj vaš 
velitěl by sa posrál … a aj ja by som sa posrál!). Po svém 
návratu do civilu pak v roce 1987 přešel na VŠChT a zahá-
jil pod faktickým vedením doc. (později prof.) V. Štěrby 
interní kandidaturu, kterou dokončoval v době revolučního 
kvasu, a kterou v roce 1990, již za svobodných poměrů, 
úspěšně obhájil. I změna režimu napomohla Milošově 
etablování na pardubické VŠChT – tentokrát již v roli od-
borného asistenta. V této roli jej v roce 1992 poznal i spo-
luautor tohoto medailonku, který zde tehdy byl na středo-
školské stáži a na něhož silně zapůsobil velký Milošův 

syntetický přehled a zároveň i neformální a přátelské cho-
vání. Na záludný dotaz, týkající se fotochemického oxida-
tivního rozkladu Luminolu, tehdy Miloš bez rozpaků 
a strachu, že by tím utrpělo jeho renomé, prohlásil… „já 
jsem jen pouhý odborný asistent – s tímto problémem se 
obrať na kolegu Macháčka – to je profesor a ještě k tomu 
doktor věd“. V roce 1998 Miloš odjel na zahraniční stáž 
v berlínském Max-Planck-Institut für Kolloid- und Gre-
nzflächenforschung a ve stejném roce se na základě soubo-
ru prací tematicky zaměřených na kinetiku a mechanismus 
cyklizačních reakcí habilitoval v oboru organické chemie. 
Jeho opakované zahraniční pobyty ve výše zmíněném ústa-
vu a předchozí pracovní zkušenost z VÚSPL jej již jako 
docenta přivedly k tématu funkcionalizovaných polymerů 
(zejména PEG-ů a kopolymerů polystyrenu). Z nich je 
možné např. řízeně uvolňovat léčiva nebo na ně dále vázat 
chirální jednotky a vytvářet tak vysoce účinné enantiose-
lektivní heterogenní katalyzátory. Toto téma bylo 
i nosným základem pro jeho jmenování profesorem v roce 
2008, přičemž už v roce předchozím se stal i doktorem 
chemických věd (DrSc.) na Slovenské technické univerzitě 
v Bratislavě (pozn. Teď už se, Miloši, nemůžeš na nic vy-
mlouvat J). Roky 2008 a 2009 byly také roky přelomový-
mi pro Milošovo pracoviště – Katedru organické chemie. 
V prvně jmenovaném roce se Miloš, po dlouholetém vede-
ní prof. Ing. V. Macháčka, DrSc., stal jejím vedoucím 
a prakticky ihned ji spojením s Katedrou technologie orga-
nických látek přetransformoval na Ústav organické chemie 
a technologie. V roce následujícím pak pod jeho taktovkou 
proběhlo stěhování z historické budovy VŠChT na náměstí 
Čs. legií do nově vybudovaného polabinského kampusu.  

Miloš Sedlák je i v šedesáti letech chemik velice krea-
tivní a pracovitý (i když dnes mu již díky mnoha adminis-
trativním úkolům a členství v radách řady institucí času na 
práci v laboratoři výrazně ubylo). Stále má obdivuhodný 
přehled nejen v oblasti organické syntézy a chemie poly-
merů, ale i v medicinální chemii, což je předmět, který na 
VŠChT (resp. od roku 1994 na FChT Univerzity Pardubi-
ce) zavedl a stále jej přednáší. O jeho píli svědčí nejen řada 
publikací v impaktovaných časopisech (> 100) s téměř 900 
citacemi, ale i řada jím vychovaných absolventů od baka-
lářského po doktorský stupeň. Kromě chemie rád experi-
mentuje při vaření kulinářských specialit a rád tráví poho-
dové letní chvilky na své chatičce u rybníka v podhůří 
Železných hor. Je i zdatným plavcem a i přes několik do-
volených u moře nedá dopustit na plavání v českých tů-
ních, rybnících a jezerech. 

Milý Miloši, do dalších let Ti přejeme mnoho zdraví, 
radosti a úspěchu v osobním i profesním životě a taky aby 
Ti mládí zmíněné v titulku vydrželo co nejdéle. 

   
Jiří Hanusek a Ludmila Hejtmánková 

 
PS: Již od mládí Miloš neměl rád kuřáky a jako adiktolog-
amatér se je snažil někdy i drastickými metodami této ne-
řesti zbavit. Pověstné byly jeho bouchací cigarety 
s přídavkem třaskavé rtuti. Ty však (asi díky zpřísněné 
legislativě) již raději úslužně kuřákům nenabízí. 
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Odešla RNDr. Jana Nováková, CSc.  
 
Ve věku 86 let zemřela 11. listopadu 2018 Dr. Jana 

Nováková. Od poloviny padesátých let byla naší kolegyní 
v Ústavu fyzikální chemie Akademie věd v Praze. Tichá, 
laskavá, neuvěřitelně pilná, neúnavná, soustředěná na svou 
práci v katalýze, kde pomocí hmotnostní spektrometrie 
a izotopického značení plánovala a uskutečňovala promyš-
lené experimenty, jimiž hledala nové cestičky v houštinách 
heterogenní katalýzy. 

Na konci padesátých a začátku šedesátých let, kdy 
výzkum v heterogenní katalýze byl vymezen převážně 
studiem kinetiky katalytických reakcí na jednoduchých 
strukturách katalyzátorů, bez možnosti hlubšího vhledu do 
funkce jednotlivých struktur v povrchové reakci, se roz-
hodla Dr. Nováková vyšetřovat reaktivitu povrchových 
a mřížkových kyslíků oxidických katalyzátorů pomocí 
isotopicky značených molekul kyslíku. To ji umožnila 
nabídka oddělení hmotové spektrometrie na použití 
„doma“ zkonstruovaného malého hmotnostního spektro-
metru, přístroje v té době u nás prakticky nedostupného, 
jakož i technická podpora tohoto stroje. Už v roce 1963 
Dr. Nováková a Dr. K. Klier publikovali teorii popisující 
komplexní kinetiku (homo- a hetero-) isotopické výměny 
molekul 18O2 z plynné fáze s 16O atomy oxidů, experimen-
tálně ověřenou pro tyto procesy na MgO. Kinetická teorie 
pro zpracování experimentálních dat byla poté základem 
k hodnocení isotopických výměn a sledování reaktivity 
celé řady oxidů, vykazující rozdílnou aktivitu v selektiv-
ních oxidacích uhlovodíků, alkoholů a dalších substrátů 
publikovanou Dr. Novákovou v roce 1971 v Catalysis 
Reviews. V dalších letech Jana Nováková rozšířila své 
katalytické práce ve spojení s hmotnostní spektrometrií na 
využití isotopicky značených molekul 14N2-

15N2, H2-D2 
a sloučenin značených D, 13C, 15N a 18O při analýze mecha-
nismu katalytických reakcí, tvorby reakčních intermediátů, 
a při vyšetřování tvorby struktury a vlastní funkce kataly-
zátorů.  

Jak se s časem měnilo zaměření oddělení katalýzy od 
selektivních oxidačních reakcí na oxidických katalyzáto-
rech ke kysele katalyzovaným reakcím olefinů, ketonů 
a alkoholů na zeolitech a posléze k reakcím rozkladu NO, 
N2O a NO2 na dusík a jejich selektivní redukci na CO, NH3 
a olefiny na vysoce strukturovaných metalicko-
zeolitických katalyzátorech, hledala Dr. Nováková vždy 
uplatnění hmotnostní spektrometrie společně s řadou 
v oddělení používaných spektrálních technik. Mezi jejími 
zásadními přínosy, které přispívaly k vývoji významných 
technologií, stojí za to vyzdvihnout zejména objasnění 
tvorby první C-C vazby při transformaci methanolu na 
olefiny a aromáty na v té době nových strukturách zeolitů, 
vliv způsobu deaminace Pt(NH3)4

2+ komplexů 
v přítomnosti elektropositivních kationtů kovů, ovlivňují-
cích tvorbu Pt klastrů rozdílné velikosti, které řídí aktivitu 
redukce NO/CO na dusík, a posléze prokázání isotopické 
výměny atomárního kyslíku vznikajícího in statu nascendi 
při rozkladu N2O na Fe-zeolitech s mřížkovým kyslíkem 
v aluminosilikátovém skeletu. 

 Dr. Nováková publikovala na 130 původních prací 
v renomovaných zahraničních časopisech s významným 
citačním ohlasem.  

Ještě v minulém roce jsme potkávali Janu Novákovou 
v ústavu, jako jednu z posledních své generace, která do 
ústavu ještě docházela, protože bez práce v ústavu – vedle 
péče o širokou rodinu – nemohla žít. Pak ji krátká a krutá 
nemoc znemožnila i to. Věnujme jí tichou vzpomínku, tak 
tichou, jako byla ona sama. 

 
Blanka Wichterlová, Zdeněk Herman 

 
 

Navždy nás opustil  
prof. Karel Vytřas   
 
Prof. Ing. Karel Vytřas, DrSc. 
byl příkladem silné osobnosti. 
Jeho jméno, vědecko-výz-
kumné i pedagogické aktivity 
byly prakticky po celou dobu 
profesní dráhy spjaty s kated-
rou analytické chemie na 
VŠCHT a později (od roku 

1994) na Univerzitě Pardubice, Fakultě chemicko-
technologické. Patřil ke špičce české elektroanalytické 
chemie. Během své bohaté vědecké kariéry se postupně 
vyprofiloval v oborech potenciometrie s elektrodami typu 
„coated wire“ a elektrochemické stripping analýzy 
s nertuťovými elektrodami; zajímal se i o biosenzoriku 
a bioanalýzu jako takovou. 

Prof. Vytřas má velký podíl na tom, že pardubická 
elektroanalytická škola, kterou založil a po dlouhá deseti-
letí vedl, získala světové renomé v elektroanalýze 
s uhlíkovými pastovými elektrodami. Na přelomu milénia 
stál rovněž u zrodu nového oboru (eko)elektroanalýzy –
„zelené elektroanalýzy“ – při výzkumu a zavádění elektrod 
a detektorů na bázi bismutového povlaku a podobných 
konfigurací. Publikoval několik stovek odborných prací, 
jejichž citační ohlasy nedávno dosáhly úctyhodného počtu 
5000. Byl rovněž řešitelem řady grantových projektů, vý-
zkumných záměrů a výzkumného centra, které byly mnoh-
dy zásadní pro chod celé fakulty. 

Na VŠCHT a později na Univerzitě Pardubice prof. 
Vytřas přednášel Metody instrumentální analýzy a vybrané 
předměty specializace. Vychoval několik desítek diplo-
mantů a doktorandů; někteří z nich pocházeli i ze zahrani-
čí. Po revoluci se začal aktivně podílet na chodu své vyso-
ké školy, ale i na jejím postupném přerodu na instituci 
univerzitního typu ve funkcích prorektora pro vnější 
a zahraniční vztahy, resp. proděkana pro vnější styky, při-
čemž toto zvládal i jako čerstvě ustanovený vedoucí kated-
ry analytické chemie. Také jeho zásluhou je nyní Univerzi-
ta Pardubice tam, kde je – na špici českých vysokých škol. 
Je podepsán pod mnoha kontrakty ke spolupráci na bilate-
rální i multilaterální úrovni, včetně programů jako 
TEMPUS, AKTION, ERASMUS a CEEPUS. Na tomto 
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místě je dlužno dodat, že některé spolupráce sám inicioval 
a posléze i realizoval. Měl krédo, že každý z jeho studentů 
musí vycestovat alespoň na jednu zahraniční stáž, a toho se 
vždy důsledně držel. 

Prof. Vytřas si za minulého režimu – jako nestraník – 
zvolil tu trnitější cestu, kdy musel nad ostatními o to více 
vyniknout svými schopnostmi, než tím, že vlastní rudou 
knížku. 

Ve svém volném čase byl vášnivým turistou, aktivně 
se věnoval speleologii, v mládí hrával basketbal a fotbal. 
Již za vysokoškolských studií založil turistický oddíl a byl 
dlouholetým předsedou Speleoturistické komise OV a ÚV 
Svazu turistiky ČSTV. Se studenty VŠCHT se mnohokrát 
zúčastnil náročné jízdy na lyžích z Pardubic až 
k Dukelskému památníku. Pod hlavičkou SportTuristu 
zrealizoval a vedl řadu zahraničních zájezdů po horách 
a jeskyních, na které jejich účastníci dodnes s vděčností 
vzpomínají. Byl aktivním členem Klubu českých turistů, 
Slovan Pardubice; v rámci této organizace uskutečnil desít-
ky jednodenních i vícedenních výletů po Pardubicku, ale 
například i na Valašsku, kde vyrůstal. 

Prof. Vytřas byl společenský a optimistický člověk. 
Mnozí si jej pamatují z četných posezení u dobrého morav-
ského vína, někteří i s houslemi či kytarou, jak osobitně 
interpretuje své oblíbené moravské a slovenské lidovky 
nebo některé ze šlágrů šedesátých let. Dokázal tímto sbli-
žovat lidi, rozdávat radost a dobrou náladu. 

Prof. Ing. Karel Vytřas, DrSc. odešel 25. ledna 2019 
ve večerních hodinách, tiše a bezbolestně, ve věku nedoži-
tých pětasedmdesáti let. Poslední rozloučení proběhlo ve 
čtvrtek 31. ledna ve Velké obřadní síni krematoria 
v Pardubicích.  

 
Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku. 

 
Jan Hrubeš, vnuk, student / diplomant  

Fakulty chemicko-technologické, Univerzita Pardubice  
a Ivan Švancara, Katedra analytické chemie,  

Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice 
 
 

Dne 19. listopadu 2018 nás ve věku nedožitých 
96 let po krátké nemoci navždy opustil  
RNDr. PhMr. Ladislav Novotný, DrSc. 

 
Dr. Novotný, náš bývalý dlou-
holetý kolega a vedoucí vědec-
ký pracovník Ústavu organické 
chemie a biochemie, skončil 
svoji životní pouť v kruhu své 
rodiny, kterou měl nadevše rád. 
Svoji oddanost a dobrý vztah 
projevoval i ke svým bývalým 
kolegům častými návštěvami 
a setkáními na svém bývalém 

pracovišti. Býval tam vždy vítaným, družným a váženým 
společníkem, sympatický svojí nakažlivou vitalitou, kterou 

ani ve vysokém věku nikdy neztrácel. Jeho vitalitu a dobré 
zdraví jsme obdivovali nejenom jako dar od přírody, ale 
také tak trochu i jako plod jeho životní a farmaceutické 
zkušenosti a moudrosti. 

Ladislav Novotný se narodil 26. 12. 1922 v Třemešné 
u Tábora. Svá gymnaziální studia začal v Litoměřicích 
a po jejich záboru v r. 1938 pokračoval v Terezíně a Nym-
burce a ukončil je v r. 1942 v Táboře. Ještě téhož roku se 
v rámci totálního nasazení ocitl až ve Vídni. V roce 1945 
pak nastoupil do lékárny v Táboře jako farmaceutický 
aspirant a po dvouleté praxi odešel studovat farmacii na 
Přírodovědeckou fakultu UK v Praze. Po ukončení farma-
ceutických studií v r. 1949 (PhMr.) pokračoval ve studiu 
chemie a promoval v r. 1952 (RNDr.). Pak byl přijat do 
tehdy ještě Ústředního ústavu chemického, jenž se stal 
vzápětí Ústavem organické chemie a biochemie ČSAV. 
Tam se podílel na vzniku, rozvoji a úspěchu, i na různých 
transformacích Oddělení přírodních látek, a to ve všech 
pozicích od vědeckého aspiranta (CSc. v r. 1961), přes 
vědeckého pracovníka (DrSc. v r. 1970), až po vedoucího 
oddělení. V oddělení, a také v různých vedoucích funkcích 
ÚOCHB, pracoval až do r. 1989, kdy odešel do důchodu. 
Patřil tudíž k zakladatelské generaci profesorem Františ-
kem Šormem založené, a dodnes úspěšné a významné in-
stituce, které svým dílem odborně i společensky výrazně 
prospěl. 

Odborným zaměřením Dr. Novotného byla chemie 
přírodních látek rostlinného původu. Samozřejmě, že ze 
všeho nejvíce se věnoval tradičním léčivým rostlinám, a to 
od devětsilů (rod Petasites) přes starčky (rod Senecio), až 
po celý okruh rostlin subtribu Senecioneae. Většinu svého 
odborného úsilí věnoval furoeremofilanům, terpenoidům 
chemotaxonomicky typickým pro tento subtribus. Navíc, 
šlo o látky zodpovědné za mnohé z léčivých účinků těchto 
rostlin. Jeho badatelská práce, zveřejněna ve více než stov-
ce publikací, a tím i jeho pracoviště, dosahovaly meziná-
rodního uznání a mnoha plodných a zajímavých spolupra-
cí. Svému pracovišti, ať přímo v laboratoři, nebo posléze 
i ve vedení tehdejšího Oddělení přírodních látek, věnoval 
největší část svého života. O tom se lze dnes už jen s urči-
tou nostalgií dočíst například v doslovu knihy M. Kreigo-
vé: „Zelená medicína“. Více podrobností lze však nalézt 
v historickém pojednání M. France a kol.: „Dějiny ústavu 
organické chemie a biochemie AVČR“, vydaném 
k 60. výročí vzniku této instituce.  

Náš bývalý kolega se po celý čas své odborné činnosti 
zajímal také o farmacii. Byl aktivním členem výboru sekce 
přírodních léčiv České farmaceutické společnosti. Dlouho-
době externě spolupracoval s Farmaceutickou fakultou UK 
v Hradci Králové, kde byl kontinuálně členem různých 
komisí. Vedl a vychovával řadu domácích i zahraničních 
aspirantů a stážistů v oboru přírodních látek, a ještě více 
diplomantů právě z oboru farmacie. Nebyla snad 
v Čechách lékárna, kde by neměl alespoň jednu svoji bý-
valou diplomantku, a to s duší mu vděčnou a přátelsky 
spřízněnou. Svoji činorodost, pracovitost, dobrý vztah 
k lidem a k farmacii přenesl náš bývalý kolega totiž hned 
po odchodu do důchodu na lékárenskou praxi. A to naplno. 
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Jako u všeho, co měl rád. V roce 2001 ve svých 79 letech 
složil ještě atestaci 1. stupně, aby vyhověl tehdejším před-
pisům. Své curriculum „pharmaceuticae“ obrazně i doslo-
va absolvoval od lékárenského aspiranta ve svém mládí 
v lékárně „U Anděla strážce“ v Táboře, až po víceleté pů-
sobení ve svém už požehnaném věku v lékárně u „Sv. An-
tonína“ v Praze. Mezitím příležitostně působil i v lékárně 
Formica v Kladně, a pak až téměř do svých 90 let ještě 
vypomáhal v lékárně Panacea v Táboře. To už bylo 
v době, když se znova usadil ve svém rodišti v Třemešné, 
které měl po celý svůj život tak rád.  

Jeho košaté curriculum vitae se uzavřelo. My o jednu 
až dvě generace mladší bývalí spolupracovníci a kolegové 
budeme na jeho dlouhý a činorodý život vždy s obdivem 
vzpomínat. 

Juraj Harmatha, ÚOCHB AVČR Praha 
 
 
 

Vzpomínka na profesora 
Emila Palečka 
 
V životě jsou některé věci se samo-
zřejmostí vnímané jako opěrné 
body a jistoty tohoto světa. 
K takovým jistotám patří každo-
denní setkávání s lidmi, kteří ovliv-
nili náš život, kterých si vážíme 
a kterým za mnohé vděčíme. Se 
samozřejmostí jsme se po léta se-

tkávali s profesorem Emilem Palečkem, jedním 
z nejvýznamnějších českých vědců, s jehož jménem je 
neodmyslitelně spjato jméno Biofyzikálního ústavu Aka-
demie věd České republiky a jenž výrazným způsobem 
ovlivnil vývoj světové vědy v oborech souvisejících 
s elektrochemií a strukturou nukleových kyselin, bílkovin 
a dalších biomolekul. V úterý 30. října 2018 přišla jako 
blesk z čistého nebe smutná zpráva: Profesor Emil Paleček 
necelý měsíc po svých 88. narozeninách zemřel.  

Emil Paleček (EP) se narodil 3. října 1930 v Brně. 
Vystudoval obchodní akademii a nastoupil k vysoko-
školskému studiu na bratislavské Vysoké škole hospodář-
ských věd. Ekonomem se ale nestal. Brzy přešel na Příro-
dovědeckou fakultu brněnské Masarykovy univerzity, kde 
vystudoval biochemii. Od roku 1955 pracoval na Biofyzi-
kálním ústavu (BFÚ) tehdejší Československé akademie 
věd (za zmínku stojí, že BFÚ byl jako samostatný ústav 
shodou okolností založen 1. 1. 1955; EP tak s ústavem 
spojil celou svou dlouhou a mimořádně bohatou vědeckou 
kariéru). Zde se začal věnovat nukleovým kyselinám 
a možnostem jejich studia pomocí polarografických metod. 
V sérii několika článků z druhé poloviny padesátých let 
a zejména v článku, který vyšel v roce 1960 v prestižním 
časopise Nature, EP jako první na světě ukázal, že nukleo-
vé kyseliny jsou polarograficky aktivní díky tomu, že je-
jich báze mohou být redukovány (případně jejich produkty 
oxidovány) na rtuťové elektrodě. Tím byly položeny zákla-
dy elektrochemie nukleových kyselin jako nového oboru 

a de facto byla založena brněnská bioelektrochemická ško-
la, která je díky vytrvalosti a vědeckým úspěchům přede-
vším jejího zakladatele světově uznávána.  

Spojení elektrochemických metod se studiem nukleo-
vých kyselin se ukázalo být z mnoha hledisek mimořádně 
šťastným. A nejen to: díky vytrvalosti EP, se kterou čelil 
počáteční skepsi ze strany majoritní vědecké komunity 
i politické nepřízni, a díky jeho zájmu o dění ve vědě v šíři 
daleko přesahující hranice vlastního oboru, vznikla pod 
jeho vedením na BFÚ laboratoř a posléze oddělení dispo-
nující širokým interdisciplinárním zázemím. Již v době 
svých pilotních prací EP věděl, že chování DNA na po-
vrchu elektrody závisí na její struktuře způsobem, který 
odrážel vlastnosti Watsonovy a Crickovy dvojité šroubovi-
ce (s bázemi skrytými uvnitř této struktury). Některé jeho 
další objevy na tomto poli výrazně předběhly dobu (např. 
objev předdenaturačních efektů v DNA a pozorování na-
značující její strukturní polymorfismus v závislosti na sek-
venci) a stimulovaly zájem EP o problematiku struktury 
a strukturních změn nukleových kyselin nejen v souvislosti 
s jejich chováním na elektrodách. Sledujeme-li na publiko-
vaných pracích vývoj vědeckého zájmu EP a jeho labora-
toře v čase, nemůžeme si nevšimnout střídání etap, ve kte-
rých určitá stránka výzkumu obohatila stránku jinou; vždy 
jsou však tyto etapy navlečeny na příslovečné červené niti 
elektrochemických přístupů. Jako příklady lze uvést zave-
dení chemických sond ve výzkumu alternativních struktur 
DNA na přelomu 70. a 80. let; některé z nich se ukázaly 
být skvělými eletroaktivními značkami pro DNA, později 
i pro proteiny a cukerné složky biopolymerů. Výzkum 
v oblasti alternativních struktur DNA a superhelicity DNA 
vedl jednak k vývoji elektrochemických metod pro detekci 
poškození DNA, jednak k zavedení výzkumu interakcí 
DNA s proteiny a v této oblasti mj. k objevu nových va-
zebných módů nádorového supresoru proteinu p53 k DNA. 
Následně přišla ke slovu opět elektrochemie a zásadní 
objevy v oblasti elektrokatalytických vlastností proteinů, 
využitelných pro citlivé sledování agregace, změn struktu-
ry a interakcí proteinů – jevů, které souvisí s úlohou pří-
slušných bílkovin ve zdraví a nemoci. Posledním velkým 
tématem, jemuž se EP se svou výzkumnou skupinou věno-
val, byla problematika elektrochemické analýzy poly-
sacharidů a glykoproteinů, opět v souvislosti s jejím mož-
ným využitím v diagnostice.  

Účelem předchozího odstavce nebylo sestavit kom-
pletní výčet vědeckých úspěchů EP; to by v rozsahu této 
vzpomínky zdaleka nebylo možné. Chtěli jsme těmito pří-
klady dokumentovat otevřenost EP a jeho laboratoře no-
vým směrům výzkumu a hledání souvislostí, které mnoho-
krát tuto laboratoř obohatilo novou inspirací, novými me-
todami a interdisciplinárním rozhledem. Vytrvalost a výji-
mečné pracovní nasazení EP mnohdy přerůstalo – 
v pozitivním smyslu – až do umíněnosti, se kterou prosa-
zoval své myšlenky a nové objevy navzdory literárně zaži-
tým dogmatům. Zcela právem se mu dostalo řady ocenění, 
z nichž ta nejvýznamnější zahrnují cenu Česká hlava 
v roce 2014 a v roce 2017 prestižní ocenění nadačního 
fondu Neuron.  
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EP spolupracoval s řadou domácích i zahraničních 
vědeckých osobností. Nebude snad chápáno jako neúcta 
k ostatním, když na tomto místě za všechny zmíníme jedi-
né jméno, jehož nositel má ve vědeckém i osobním příbě-
hu EP zvláštní místo. V polovině devadesátých let EP 
navštívil americkou laboratoř profesora Josepha Wanga 
(JW), jednoho z nerespektovanějších světových elektro-
chemiků, s nímž navázal nejen mimořádně plodnou vědec-
kou spolupráci, ale i dlouholeté osobní a rodinné přátel-
ství. JW jsme měli tu čest podvakráte pozvat do Brna na 
konference věnované jeho životním jubileím; druhá 
z těchto konferencí se konala v červnu roku 2018. Zúčast-
nila se jí plejáda renomovaných vědců z mnoha zemí 
a stala se poctou nejen pro JW, ale i pro EP jakožto hlavní 
pořadatelskou osobnost. Mnoho účastníků bylo nadšeno 
myšlenkou uspořádat dva roky po akci „JW70“ konferenci 
„EP90“. Po setkáních s úžasně vitálním a pro vědu nadše-
ným profesorem Palečkem nikoho nenapadlo, že tato 
myšlenka zůstane myšlenkou a konference „EP90“ se už 
bohužel neuskuteční.  

Profesor Paleček rád přednášel a rád diskutoval se 
studenty. Založil kurz zaměřený na chemické vlastnosti 
a strukturu nukleových kyselin. V posledních letech již 
nechával většinu přednášek na nás mladších spolupracov-
nících, ale stále si udržoval dvě až čtyři výukové hodiny za 
semestr, které věnoval historii oboru, obecnějším filozo-
fickým úvahám (např. o původu života na Zemi) a svému 
životnímu příběhu úspěšného vědce. Poslední svou dvou-
hodinovku odpřednášel v polovině října 2018. 
V hodnocení vyučujících, které po každém semestru vypl-
ňují studenti, se objevila věta, která, ačkoli přímo nevy-
zdvihuje vědecké úspěchy EP, vyjadřuje prostřednictvím 
anonymního studenta obyčejné lidské pocity mnohých 
z nás: „Je veliká škoda, že pan profesor již není mezi námi, 
jeho povídání o tom, jak to fungovalo, když on studoval 
a bádal, bylo opravdu zajímavé.“ 
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