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Ze života chemických společností 

Medaile České společnosti chemické byla  
udělena prof. Ing. Janu Labudovi, DrSc.  
z Fakulty chemické a potravinářské technologie 
Slovenské technické univerzity v Bratislavě  

 
V rámci každoroční Heyrovského přednášky, pořáda-

né na památku udělení Nobelovy ceny profesoru Heyrov-
skému, převzal dne 11. 12. 2018 prof. Ing. Jan Labuda, 
DrSc. Medaili České společnosti chemické, nejvyšší oce-
nění ČSCH udělované za vynikající přínos v oblasti che-
mických věd spojený se zásluhami o ČSCH a českou che-
mickou komunitu. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Prof. Labuda (vpravo) přebírá Medaili České společnosti 
chemické 

 
Prof. Labuda je nejenom vynikajícím vysokoškol-

ským učitelem a špičkovým odborníkem oblasti elektro-
analytické chemie, ale i mimořádně aktivním funkcioná-
řem Slovenské chemické společnosti, Evropské chemické 
společnosti i Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii 
(IUPAC). Jeho vědecké aktivity jsou orientovány do ob-
lasti senzorů a biosenzorů, DNA modifikovaných elektrod 
a analýzy nanomateriálů, prooxidantů a antioxidantů. 
O jeho kvalitách v této oblasti svědčí více než 
150 publikací, více než 1600 citací jeho prací a H-
index 26. Od roku 2009 je ředitelem Ústavu analytické 
chemie na Fakultě chemické a potravinářské technologie 
Slovenské technické univerzity v Bratislavě, která je nepo-
chybně i jeho zásluhou špičkovým slovenským pracoviš-
těm v oblasti analytické chemie. Od roku 2006 vykonával 
a dosud vykonává řadu významných funkcí v Divizi V 
(analytická chemie) IUPAC, kde působil postupně jako 
národní zástupce, titulární člen, vice-president, president-
elect, president a past-president. V letech 1999–2014 půso-
bil jako slovenský zástupce v Divizi analytické chemie 
Evropské chemické společnosti a v letech 2005–2014 jako 

předseda Divize analytické chemie Slovenské chemické 
společnosti. Ve všech těchto funkcích velmi energicky 
podporoval intenzivní spolupráci českých a slovenských 
analytických chemiků (společné konference, studentské 
soutěže, projekty, výměna studentů, atd.). Zejména díky 
jemu je dnes spolupráce českých a slovenských analytic-
kých chemiků na vysoké úrovni a bývá dávána za příklad 
v řadě mezinárodních organizací. 

Kopie atestu o udělení Medaile České společnosti chemické 
prof. Labudovi 
 

Rád bych touto formou jménem svým i jménem všech 
jeho přátel a spolupracovníků v České republice poblaho-
přál prof. Labudovi k udělení Medaile České společnosti 
chemické a těším se na další příjemnou, užitečnou 
a efektivní spolupráci, nepochybně prospěšnou pro českou 
i slovenskou elektroanalytickou chemii. 

Jiří Barek 
předseda Odborné skupiny analytické chemie ČSCH 

 
 
61. Valná hromada ČSVTS 

 
Dne 23. května 2019 se konala 61. Valná hromada 

Českého svazu vědeckotechnických společností. Kromě 
toho, že vytýčila programové kroky na další období, zvoli-
la svého předsedu, jímž se stal podruhé doc. Ing. Daniel 
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Hanus, CSc., EUR ING, AFAIAA. V dalším zvolila, opět 
podruhé, předsedkyní pětičlenné dozorčí rady svazu Dr. 
Helenu Pokornou a členem třináctičlenného předsednictva 
prof. Pavla Drašara. 

pad 

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

Akce v ČR a v zahraničí                                    

Odborná setkání 

ICCT 2019, aneb, proč stojí za to jezdit 
v dubnu do Mikulova 
 

Od 15. do 17. dubna letošního roku se v Mikulově 
konal už 7. ročník mezinárodní chemicko-technologické 
konference. A vzhledem k tomu, že s výjimkou prvního 
ročníku jsem se zúčastnil pokaždé, mohu si dovolit své 
dojmy poněkud zevšeobecnit a zdůvodnit si, proč stojí za 
to tam každý rok jet znovu. 

 
1. Vždycky se tam dozvím něco zajímavého 
 Program konference byl tradičně rozdělen na jedno 

odpoledne plenárních přednášek a po nich následovala 
posterová sekce a přednášky v jednotlivých odbor-
ných sekcích. 

 Plenární přednášky byly, opět tradičně, vybrány tak, 
aby pokryly co nejširší oblast, zajímající celou che-
mickou veřejnost. Tentokrát byla hlavním tématem 
„Cirkulační ekonomie v chemickém průmyslu“ a vý-
voj nových materiálů a technologií. Dovolím si vy-
zvednout dvě přednášky. Prof. Kamil Wichterle 
s přehledem a nadhledem jemu vlastním hovořil 
o tom, jak cirkulační princip ovlivňoval od samého 
začátku základní technologie v chemickém průmyslu. 
A přes tento historický přehled se dostal až 
k základním problémům dneška. Mne osobně zaujal 
nejvíce názor, že existující ceny energie a dopravy 
jsou nerealisticky nízké. Tento závěr mě zaujal přede-
vším proto, že s ním souhlasím, a je jenom škoda, že 
jako chemici neumíme naše názory více prezentovat 
mimo naši obec. Druhou přednášku, na niž bych chtěl 
upozornit, přednesl Prof. von Unwerth z TU Chemnitz 
v Německu a zabývala se porovnáním klasických 
spalovacích motorů s elektromotory napájenými 
z baterií nebo palivových článků, tedy vodíkem. Na 
rozdíl od různých běžně publikovaných článků o elek-
tromobilitě, které mají charakter spíše politických 
prohlášení, toto byla opravdu seriózní analýza. 

  Za sebe mohu konstatovat, že plenární přednášky 
byly vybrány dobře, a chválím programový výbor 
v čele s Jaromírem Lubojackým.  

 V posterové sekci bylo 91 sdělení. Přiznám se, že 
všechny jsem neprošel, ale prošel jsem sekci léčiv 
a sekci biotechnologickou a potkal jsem přitom celou 
řadu zajímavých lidí, hlavně mladých. Mimochodem, 
farmaceutická sekce byla největší (20 sdělení). Trochu 
mi tento zájem o technologii léčiv na univerzitách nese-
dí s malým zájmem pracovníků z výroby – viz dále.  

 Když hovořím o posterové sekci, tak nemohu neocenit 
Jiřího Haniku, který sekci tradičně organizuje a hod-
notí práce přihlášené do soutěže. V rámci toho hodno-
cení prošel snad všech 91 sdělení. Obdivuhodný vý-
kon. 

 Ta soutěž se týkala mladých výzkumníků a porota 
ocenila 5 prací (uvedu pouze hlavního autora a praco-
viště: J. Musilová z VUT Brno, T. Lovaši z VŠCHT 
Praha, B. Slezáková z Univerzity Pardubice, R. Skácel 
z Explosia Pardubice a I. Fašková z STU Bratislava. 

Foto: Cenu Viktora Ettela obdržel Ing. Nájemník 
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2. Potkám tam přátele 
 Letos bylo v Mikulově 250 účastníků, z toho 28 

účastníků bylo ze Slovenska a několik účastníků bylo 
„skutečně“ zahraničních. Většina účastníků byla 
z vysokých škol. Z průmyslu jsem napočítal jenom 
70 účastníků, a to jsem tam započítal i pracovníky 
ministerstev a svazu průmyslu. To je trochu škoda, 
protože lidem z průmyslu bych účast na této konfe-
renci doporučil nejvíce. Z farmaceutického průmyslu 
tam tradičně jezdí jenom lidé z naší skupiny 
z výzkumu a vývoje aktivních substancí v Tevě Opa-
va. O to více jsem byl letos překvapen, když jsem tam 
potkal i skupinku mladých lidí z naší farmaceutické 
výroby, kteří navíc měli 3 velmi pěkné přednášky 
v sekci léčiv. 

 I letos byla na konferenci předána Cena Viktora Ette-
la, kterou Společnost průmyslové chemie uděluje 
osobnostem, které se zasloužily o rozvoj chemické 
technologie. Jejím laureátem se stal Ing. Jan Nájem-

ník ze společnosti Synthomer Sokolov a oceněn byl 
za příspěvek k technologii výroby v této firmě (dříve 
Chemické závody Sokolov), zejména k akrylátové 
chemii. Jenom mě trochu mrzelo, že součástí ceremo-
niálu nebyla krátká přednáška oceněného. 

 Všechny kamarády, které v Mikulově potkávám, vy-
jmenovávat nemohu, ale jednoho musím. I letos byl 
v Mikulově můj skvělý učitel, pan prof. Josef Pašek, 
a věřím, že ho tam potkám v dobré kondici i příští rok. 
 

3. V Mikulově je vždycky dobře 
 Letos sice nebylo tak krásně jako v minulých letech, 

ale když uvážím, jaké počasí bylo jinde, tak platí výše 
uvedené. 

 Hotel Galant je pro takovou akci ideální. 
 Víno, které se podávalo na závěrečném večírku bylo 

velmi dobré. A na závěrečném večírku se, také tradič-
ně, zpívalo a tancovalo s cimbálovou muzikou. Letos 
to dokonce vyšlo tak, že velký milovník cimbálové 
muziky a jinak tradiční vedoucí sekce farmaceutické 
technologie, Bohouš Kratochvíl, slavil ten den kulaté 
narozeniny. 

 Nemohu zapomenout na sponzory, bez nich by určitě 
ani to víno nebylo tak dobré. Takže děkujeme za pod-
poru. Letos akci sponzorovaly firmy: Paar Instru-
ments, Biotech, Dekonta, Bochemie, D-Ex Instru-
ments, Optik Instruments, Unipetrol, Euro Support 
Manufacturing Czechia, Nicolet, UniCRE, Metrohm, 
Ekomor, ZVU Engineering a Explosia. 

 Akce byla dobře připravena, za což patří dík firmě 
AMCA a také Heleně Pokorné ze sekretariátu Che-
mických společností. 
No a to je vše. Doufám, že jsem na nic a nikoho důle-

žitého nezapomněl. A pokud by se někdo, kdo v Mikulově 
na ICCT ještě nebyl, rozhodl tam jet, tak jsem tuto zprávu 
nepsal zbytečně. 

Ladislav Cvak 

Foto: Ceny za nejlepší poster předali Jiří Hanika a Jaromír Le-
derer 

Evropský koutek 

THE EUROPEAN YOUNG CHEMISTS’  
NETWORK 

 
 
 

 
The European Young Chemists’ Network (EYCN) je 

divize European Chemical Society (EuChemS), která sdru-
žuje chemiky mladší 35 let ze všech evropských partner-
ských chemických společností. The EYCN byla založena 
v roce 2006. Nápad založit EYCN v rámci EuChemS se 
objevil během několika setkání mladých vědců v Evropě. 
Dne 31. srpna 2006, během 1. Evropského chemického 
kongresu (ECC) v Budapešti, byl sepsán dokument nazva-
ný „Aims, Tasks and Goals of EYCN”. V březnu 2007 

vyzvali Jens Breffke (Německo) a Csaba Janáky 
(Maďarsko) všechny společnosti, aby poslali své mladé 
zástupce do Berlína s cílem stanovit pravidla EYCN, která 
byla později potvrzena výkonným výborem EuChemS. 
Mezitím EYCN oslovila všechny mladé chemiky v rámci 
EuChemS, aby si vyměnili znalosti, zkušenosti a nápady. 

EYCN má správní radu se čtyřmi jednotlivými týmy 
(Membership Team, Networks Team, Science Team 
a Communication Team), které mají specifické povinnosti 

a každý je řízen 
jedním leadrem. 
EYCN je jedna 
z nejaktivnějších 
divizí EuChemS 
a jejím hlavním 
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cílem je podporovat a vést studenty, 
začínající výzkumné pracovníky 
a profesionály prostřednictvím oce-
nění (nejlepší poster a ceny za nej-
lepší vědeckou prezentaci, European 
Young Chemist Award – EYCA), 
výměnných programů (kongresová stipendia, Young Che-
mists Crossing Borders – program YCCB) a vzdělávacích 
aktivit (konference, Career Days, soft-skills symposia). 

Je důležité říci, že EYCN 
úspěšně spolupracuje 
s dalšími společnostmi 
mladých chemiků v Evropě 

i mimo ni. Vybudovala obzvláště plodnou spolupráci s Ame-
rican Chemical Society – Younger Chemists Committee 
(ACS-YCC) a nyní aktivně spolupracuje i s International 
Younger Chemists Network (IYCN). 

Kromě finanční podpory EuChemS je EYCN již mno-
ho let podporována společností EVONIK Industries. 

 
Dimitr Pournar 

přeložil David Novák 
 

Schůze výkonného výboru Evropské chemické 
společnosti 

 
Výkonný výbor asociace Evropských chemických 

společností EuChemS ve dnech 13–14 června 2019 
v Bruselu pod taktovkou prezidentky prof. Pilar Goya La-
za projednal řadu aktuálních otázek.  

Projednal mj. další rozvoj tzv. „EuchemS Land-
marks“ program umisťování plaket na místech, které se 
zapsaly do dějin evropské chemie. Zabýval se přípravou 
kongresů v Lisabonu r. 2020 a Dublinu r. 2022 a plenární-
ho zasedání EuChemS pro rok 2019 v Bukurešti. Výbor 
projednal přípravu voleb předsedy a členů exekutivy, které 
proběhnou na zasedání v Bukurešti. Obsáhle byly diskuto-
vány finanční otázky společnosti i to, že členů členských 
organizací ubývá a mládeže nepřibývá. 

Byla prezentována účast EuChemS na akci UNESCO 
„2019-International Year of the Periodic Table of Chemi-
cal Elements“. 

Česká společnost chemická byla požádána o uspořá-
dání schůze výboru i pléna v roce 2020 v Praze, kdy 
3. července 2020 oslaví EuChemS (dříve FECS) padesáté 
výročí svého založení, které se uskutečnilo v roce 1970 
v Praze. 

 
Příspěvek vznikl za přispění grantu MŠMT INTER-

VECTOR LTV17006. 
 

Pavel Drašar 

Zprávy 

100 let od založení Státního ústavu  
radiologického 
60 let od jeho přejmenování na Ústav  
pro výzkum, výrobu a využití radioisotopů 

 

V roce 2019 si připomínáme 100. výročí od založení 
Státního ústavu radiologického. V roce 1919, 8. srpna, byl 
v ministerské radě nově vzniklého samostatného státu ČSR 
schválen návrh na založení Státního ústavu radiologické-
ho. Realizací návrhu bylo pověřeno ministerstvo veřejných 
prací, do jehož kompetence ústav spadal.  

Založení ústavu bylo umožněno jednak nalezištěm 
jáchymovského smolince, z něhož manželé Curieovi izolo-
vali v r. 1898 radium, a jednak vyspělostí československé 
radiologie. Na území Československa se tehdy nacházely 
nejen jáchymovské státní doly, ale i továrna na uranové bar-
vy a radium; k dispozici byly i státní lázně v Jáchymově.  

Prvním ředitelem Státního radiologického ústavu byl 
Václav Felix, po jehož smrti (†1933) byl Ústav veden až 
do konce druhé světové války Františkem Běhounkem, 
který získal první zkušenosti na studijním pobytu u Marie 
Curie.  

Ústav tehdy skloubil zkušební a poradenskou činnost 
se základním výzkumem, zpočátku ve fyzice a chemii 
a později i v radiobiologii a lékařských aplikacích záře-
ní. Své sídlo měl v té době v Podolském sanatoriu. Konti-
nuitu prací radiologického ústavu narušila 2. světová vál-
ka, kdy se aktivita českých fyziků a chemiků v oblasti 
jaderných věd omezila jen na literární činnost, opírající se 
o dostupné zdroje informací. Ústav se navíc musel vystě-
hovat z podolského sanatoria a byl dočasně umístěn 
v Žitné ulici a ve Valdštejnském paláci.  

Po ukončení 2. světové války přešel radiologický 
ústav do kompetence ministerstva zdravotnictví, v r. 1947 
byl přestěhován do Přístavní ulice v Praze Holešovicích 
a r. 1959 došlo k jeho přejmenování na Ústav pro výzkum, 
výrobu a využití radioisotopů (ÚVVVR). Změna v názvu 
vyjadřovala i nové zaměření ústavu, které se rozšířilo 
o unikátní malosériové výroby speciálních radioaktivních 
látek a rozvoj jejich aplikací ve výzkumu a výrobě. Ústav 
začal rovněž plnit úlohu centrálního distributora dováže-
ných radioaktivních látek a prováděl současně i jejich 
technickou kontrolu. Začal také zabezpečovat celostátní 
službu osobní dozimetrie, prováděl svoz a ukládání nízko-
aktivních radioaktivních odpadů.  
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Od r. 1966 byl podřízen Československé komisi pro 
atomovou energii. Z nevyhovujících podmínek v Přístavní 
ulici se ústav r. 1981 přestěhoval do nových objektů 
v Hostivaři, pojmenována po něm je i příjezdní komunika-
ce – Radiová ulice. Zde Ústav sídlil až do doby svého zá-
niku v r. 1992.  

Ústav pro výzkum, využití radioisotopů se za dobu 
své existence stal významným producentem organických 
sloučenin (značených např. tritiem, nebo isotopem uhlíku 
14C), uzavřených radionuklidových zářičů (např. s 241Am, 
používaných v požárních hlásičích, nebo při eliminaci 
statické elektřiny v průmyslu) a zářičů s 137Cs při léčení 
nádorových onemocnění. Významná byla i činnost souvi-
sející s metrologií ionizujícího záření; r. 1985 byl v ústavu 
vyroben a schválen státní etalon pro jednotku aktivity ioni-
zujícího záření. V oblasti metrologie ionizujícího záření 
i osobní dozimetrie se ústav pravidelně úspěšně účastnil 
mezinárodních srovnávacích měření.  

Činnost ústavu se dále rozvíjela i v aplikaci radio-
nuklidových metod, využívaných při optimalizaci průmys-
lových procesů. V oblasti radiačních technik, kde měl ús-
tav k dispozici několik zdrojů s kobaltem-60, byly tyto 
zdroje využity ke sledování stability materiálů určených 
pro zařízení jaderných elektráren, nebo k radiační steriliza-
ci léčiv, krmiv a steliva, či k vybarvování sklářských vý-
robků.  

V r. 1983 zahájil Ústav výzkum a výrobu radiodia-
gnostických souprav, používaných v medicíně a v základ-
ním výzkumu. 

V souvislosti s privatizací a s uvolněním trhu se 
ÚVVVR rozpadl a po jeho zániku přešla oblast metrologie 
ionizujícího záření do Českého metrologického institutu, 
zatímco celostátní službu osobní dozimetrie zajišťuje spo-
lečnost Nuvia dosimetry, s.r.o.   

V činnostech započatých v ÚVVVR dále úspěšně 
pokračuje výroba radiodiagnostických souprav ve společ-
nosti Immunotech, a.s., výrobu radionuklidových zářičů, 
jejich dovoz a služby související s jejich užíváním i li-
kvidací zajišťuje fa. Eckert & Ziegler Cesio, s.r.o. Další 
firma Isotrend s.r.o, je výrobcem a distributorem uzavře-
ných radionuklidových zářičů s Ir-192 a Se-75, používa-
ných v nedestruktivní defektoskopii, rovněž provozuje 
horkou komoru využívanou pro manipulaci vysokoaktiv-
ních zdrojů s Co-60 a s Cs-137. 

Většina uvedených firem působí v původním objektu 
ÚVVVR v Radiové ulici.  

Luděk Žilka 
 
 

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy na 
počest 150. výročí objevu periodického zákona 

 
Jedním z nejdůležitějších přírodních zákonů, který se 

dotýká celého našeho hmotného světa, je bezesporu perio-
dický zákon. V tomto roce si připomínáme 150. výročí 
jeho objevu ruským chemikem Dmitrijem Ivanovičem 
Mendělejevem (1834–1907). Důležitost tohoto objevu 
podtrhly i OSN a UNESCO, které vyhlásily rok 2019 za 

Mezinárodní rok periodické tabulky. Na počest tohoto 
výročí připravila Chemická sekce Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Karlovy hned dvě vizuálně zajímavé iniciativy. 

První z nich je velký interaktivní model periodické 
soustavy prvků připravený kolektivem Katedry didaktiky 
a učitelství chemie pod vedením Václava Martínka. Slav-
nostně byl odhalen 6. března 2019, ve výroční den publi-
kace Mendělejevova průlomového článku „Vztah vlastnos-
tí k atomové váze prvků“ v Časopise ruské fyzikálně-
chemické společnosti. Nachází se na podestě hlavního 
schodiště Chemického ústavu PřF UK (Hlavova 8, Praha 
2) před velkou posluchárnou pojmenovanou na počest 
profesora Bohuslava Braunera. Je umístěna do speciálně 
navržené skříně ve tvaru periodické tabulky, se 118 oddíly 
pro jednotlivé prvky a ovládací dotykovou obrazovkou. 
Expozice obsahuje osmdesát vzorků stabilních izotopů 
chemických prvků od vodíku po bismut, včetně velmi re-
aktivního cesia (uchovávaného pod inertní argonovou at-
mosférou) nebo vizuálně jedinečných krystalických forem 
kovového vápníku, europia, síry a dalších. Plynné prvky 
jsou předváděny pomocí nízkotlakých trubic, které lze 
rozsvítit elektrickým výbojem. Radioaktivní prvky jsou 
nahrazeny fotografiemi vztahujícími se k jejich objevu. 
Jednotlivé oddíly tabulky jsou individuálně nasvíceny 
řadou barevných LED diod a díky propojení s dotykovou 
obrazovkou je celá tabulka schopna interaktivně zobrazit 
řadu trendů ve vlastnostech prvků jako jsou teploty tání či 
elektronegativita, ale také biologický význam prvků či rok 
jejich objevu. Dotyková obrazovka navíc přináší uživateli 
mnoho informací k jednotlivým prvkům. Tabulka je volně 
přístupná všem návštěvníkům Chemického ústavu PřF UK 
a od svého odhalení se těší velkému zájmu jak odborníků, 
tak široké veřejnosti. 

Jako doplněk, byť dočasný, připravila Katedra analy-
tické chemie ve spolupráci s Knihovnou chemie PřF UK 



Chem. Listy 113, 453470(2019)                                                                                                                                             Bulletin 

460 

výstavu „Historie periodické tabulky – od chaosu k systé-
mu“. Koncepci výstavy navrhli, texty připravili a exponáty 
vybrali Karel Nesměrák a Radek Chalupa. Prostřednictvím 
textů a obrazové dokumentace provádí výstava návštěvní-
ka cestou lidského poznání chemické podstaty našeho svě-
ta od doby řeckých přírodních filosofů, přes představy 
alchymistů arabských, renesančních i raně novověkých, až 
po formulaci názorů na pojem prvek. Zvláštní pozornost je 
věnována vývoji pokusů o uspořádání prvků do systému 
od Döbereinerových triád až po Mendělejevův úspěch. 
Z příspěvků českých vědců k periodické tabulce jsou zmí-
něny zejména práce prof. Bohuslava Braunera. V expozici 
jsou rovněž vystaveny předměty dokumentující způsoby 
objevování chemických prvků v minulosti (včetně slavné 
dmuchavky, kterou bylo objeveno 11 chemických prvků). 
Unikátem je pak historický vzorek didymu, který právě 
Bohuslav Brauner rozeznal nikoliv jako prvek, ale jako 
směs dvou prvků: praseodymu a neodymu. Dále jsou vy-
staveny periodické tabulky, resp. soupisy prvků, z českých 
učebnic od Preslovy Lučby z roku 1824 až do současnosti. 
Zajímavostí je rekonstrukce prvního znázornění periodici-
ty atomových vah prvků, tzv. telurického šroubu, který 
roku 1862 navrhl Alexandre de Chancourtois. Výstavu je 
možné navštívit od 31. května do 31. října 2019 v prosto-
rách Knihovny chemie PřF UK, Hlavova 8, Praha 2, pon-
dělí-čtvrtek 8:00–17:00, pátek 10:00–12:00, vstup volný.  

Karel Nesměrák 
Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta UK 
 
 

Letošní ocenění L´Oréal-UNESCO Pro ženy 
ve vědě si nově odnesly tři nadané vědkyně 
Tisková zpráva 

 
13. ročník projektu L´Oréal-UNESCO Pro ženy ve 

vědě zná své vítězky. Na slavnostním vyhlášení 
v prostorách Francouzského velvyslanectví v Praze získaly 
ocenění v hodnotě 600 000 Kč dohromady tři talentované 
vědkyně. Porotu nejvíce zaujaly projekty z oblasti kvanto-
vé fyziky, toxikologie a mikrobiologie.  

Do letošního ročníku se zapojilo celkem 40 českých 
vědkyň, přičemž do dubnového finále, kde byly projekty 
posuzovány odbornou porotou složenou ze zástupců Aka-
demie věd ČR, UNESCO a společnosti L´Oréal, jich po-
stoupilo 13. Oproti předchozím ročníkům se soutěžilo 
pouze v jedné věkové kategorii, a to do 40 let.  
Vítězky 13. ročníku L´Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě: 
RNDr. Hedvika Kadlecová, Ph.D. – zkoumá procesy 

v kvantovém vakuu pro návrh experimentů s PW 
lasery, které mohou měřit kvantové částicové proce-
sy ve vesmíru.  

pplk. doc. PharmDr. Jana Žďárová Karasová, Ph.D. – 
hledá nové léčivo pro léčbu Alzheimerovy nemoci, 
které souvisí se schopností nových molekul prostu-
povat do mozku.  

Ing. Silvie Rimpelová, Ph.D. – zkoumá potenciál dia-
gnostiky a léčby nádorového onemocnění prostřed-
nictvím fluorescenčních konjugátů přírodních látek.  

„Hlavním cílem tohoto jedinečného programu je pod-
pořit mladé vědkyně již od začátku jejich kariéry. Právě to 
je totiž období, kdy mohou mladé vědkyně odradit případ-
né počáteční neúspěchy od další snahy v jejich odborné 
činnosti. České republice byl program poprvé představen 
v roce 2006 a od tohoto roku ocenil již 32 vědkyň. Společ-
nost L’Oréal by tak ráda motivovala další generace mla-
dých dívek, které zatím třeba jen zvažují vědeckou kariéru 
a jejichž nadání naše země potřebuje,“ uvedl generální 
ředitel L’Oréal Česká republika Tomáš Hruška. 

Socioložka Marcela Linková ze Sociologického ústa-
vu Akademie věd ČR dlouhodobě upozorňuje na nízké 
zastoupení žen mezi výzkumníky. V mezinárodním srov-
nání se v mnoha ukazatelích řadíme na poslední místo 
mezi zeměmi Evropské unie. Podle monitorovací zprávy 
Národního kontaktního centra – gender a věda pracovalo 
ve vědeckém prostředí v roce 2017 v České republice pou-
ze 26,8 % žen a jejich zastoupení rok od roku klesá. 
„Bohužel u nás neumíme využívat potenciál a talent vzdě-
laných žen. To s sebou nese velké ekonomické ztráty, hlav-
ně nám ale mohou chybět nápady a přístupy, které ženy 
díky své odlišné životní zkušenosti a potřebám přináší, a to 
má dopad i na náš inovační potenciál,“ domnívá se Linková. 

Největší podíl výzkumníků v České republice působí 
v technických (37,1 %) a přírodních vědách (30,5 %). 
Ovšem zastoupení žen v těchto oborech je velice nízké. 
V technických vědách působilo v roce 2017 jenom 13,2 % 
vědkyň a v přírodních vědách 25,1 %.  Nejvyrovnanější 
zastoupení žen mezi výzkumníky je dlouhodobě 
v lékařských vědách. V roce 2017 zde ženy představovaly 
48,2 %.   

Rozhodování ve vědě je i nadále převážně v rukou 
mužů. V čele výzkumných, vysokoškolských a dalších 
institucí výzkumu a vývoje jako jsou grantové agentury, 
Rada vysokých škol apod. bychom našli jen 14,1 % žen, 
přičemž v rozhodovacích, kontrolních a strategických or-
gánech těchto institucí působí 23,3 % z nich. 

L´Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě byl založen 
v Paříži v roce 1998 za účelem podpory žen – vědkyň. 
Program si klade za cíl oceňovat úspěchy již etablovaných 
vědkyň a vliv jejich odborné činnosti na současnou společ-
nost, stejně jako poskytovat podporu mladým vědkyním na 
samém počátku kariéry. Od svého vzniku se program po-
stupně rozšířil do mnoha světových zemí a vyznamenal 
více než 3200 žen ze 117 zemí. 

V roce 2009 získali dvě laureátky L'Oréal-UNESCO 
Pro ženy ve vědě z roku 2008 Nobelovu cenu ve své oblas-
ti odborných znalostí: Elisabeth Blackburn v oboru medi-
cína nebo fyziologie a Ada Yonath v oboru chemie. 

V České republice byl projekt uveden v roce 2006 ve 
spolupráci s Akademií věd České republiky a českou ko-
misí pro UNESCO. Každoročně oceňuje nadějné vědkyně 
vybrané odbornou porotou složenou z členů Akademie věd 
České republiky. Současná výše ocenění činí 600 000 Kč, 
což je o 100 000 Kč více než loni. Od zahájení projektu 
v České republice bylo oceněno již 32 talentovaných žen 
vědkyň, které si mezi sebou rozdělily částku ve výši více 
než 7 milionů korun.  
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Projekt získal zlaté ocenění v cenách Top Odpovědná 
firma (2016), kategorie Prospěšný projekt a letos se 
v SDGs cenách umístil mezi TOP 5 finalisty v kategorii 
Rovnost mužů a žen a mezi TOP 15 společnostmi 
v kategorii Veřejná sféra, kam se přihlásilo 213 projektů.  

 
České laureátky L´Oréal-UNESCO Pro ženy 
ve vědě 2019 

 
RNDr. Hedvika Kadlecová, Ph.D. pracuje ve vědec-

kém výzkumném centru zaměřeném na laserovou techniku 
ELI Beamlines v Dolních Břežanech. Součástí centra jsou 
čtyři vysoce výkonné lasery, s jejichž pomocí chtějí vědci 
studovat extrémní fyzikální jevy jako je simulace dějů 
uvnitř hvězd. Koordinátorem projektu je v České republice 
Fyzikální ústav Akademie věd. 

Název vítězného projektu: Zkoumání procesů 
v kvantovém vakuu 

Hedvika Kadlecová se do projektu přihlásila s prací, 
v níž zkoumá kvantové částicové procesy ve vakuu pro 
návrh experimentů s PW lasery. „Zabývám se především 
procesem rozptylu světla na světle, ke kterému dochází 
jedině ve vakuu. Tento proces byl nepřímo pozorován při 
kolizi těžkých iontů v CERNu v roce 2017.  V našem pro-
jektu se snažíme navrhnout experiment, kde bychom toto 
přímé pozorování realizovali. Srážíme proti sobě dva lase-
rové svazky a analyzujeme vycházející záření pomocí me-
tod kvantové elektrodynamiky a nelineární vlnové teorie 
pro potřeby reálného experimentu. Ve výsledném záření 
dochází k lomu vlnění, kde se začínají generovat elektron-
positronové páry. Při anihilaci párů můžeme poté pozoro-
vat gamma záření, které je možné detekovat,“ uvádí Ka-
dlecová a dodává: „díky zkoumání částicových procesů ve 
vakuu můžeme otevřít okno do nové fyziky a získat tak větší 
pochopení vakua jako důležitého média.“  

 
pplk. doc. PharmDr. Jana Žďárová Karasová, 

Ph.D. působí na Fakultě vojenského zdravotnictví Univer-
zity obrany v Hradci Králové, kde se věnuje oblasti vojen-
ské toxikologie. 

Název vítězného projektu: Hodnocení toxicity cu-
curbit[7]urilu po jednorázovém a opakovaném podání 

Projekt Jany Žďárové Karasové je zaměřen na hodno-
cení možné toxicity nosičového systému, který by mohl 
být využit ke zlepšení průniku léčiv do centrálního nervo-
vého systému. „Některá léčiva nesou ve své struktuře čás-
ti, které znesnadňují jejich prostup do centrálního nervo-
vého systému. Cuccurbit(7)urily takovéto molekuly úspěš-
ně vážou, čímž mohou zlepšit jejich prostup do mozku, 
a tak i výslednou léčebnou účinnost. Tyto nosičové systémy 
však mohou ovlivnit biologický systém a působit toxicky, 
zejména pokud by byly podávány dlouhodobě,“ vysvětluje 
Žďárová Karasová.  

 
Ing. Silvie Rimpelová, Ph.D. pracuje v Ústavu bio-

chemie a mikrobiologie na Vysoké škole chemicko-
technologické v Praze.  

Název vítězného projektu: Fluorescenční konjugáty 

inspirované přírodními látkami pro zobrazování a terapii 
nádorových onemocnění 

Silvie Rimpelová ve svém projektu zkoumá vývoj 
a studium konjugátů, které jsou založeny na přírodních 
látkách trilobolidů a digitoxinů, jež jsou následně konjugo-
vány s malými organickými fluorofory. Ty umožňují zob-
razování nádorových buněk a následně i jejich eliminaci. 

 
 

Partnerství VŠCHT Praha a Unipetrolu  
je plnoleté 
Tisková zpráva  

 
Praha, 5. června 2019 – Unipetrol je již od roku 2002 

strategickým partnerem Vysoké školy chemicko-
technologické v Praze. Zástupci obou stran podepsali 
smlouvu o spolupráci na další tři roky v celkové hodnotě 
3,9 milionu korun. Od začátku spolupráce Unipetrol při-
spěl na vzdělávací a rozvojové aktivity VŠCHT Praha již 
téměř 30 miliony Kč.  

„Naše vzájemná spolupráce s Unipetrolem právě 
nabyla plnoletosti, neboť první smlouva byla podepsána 
v roce 2002. Po mnoha letech se opět vracíme k modelu 
víceleté smlouvy, což umožní lepší plánování společných 
aktivit,“ upřesňuje Karel Melzoch, rektor Vysoké školy 
chemicko-technologické v Praze, který dodává: 
„Konkrétně chceme v příštím akademickém roce posílit 
především programy technologie potravin a technologie 
vody, protože je kvůli suchu v Ústeckém kraji po tomto 
tématu velká poptávka. Také jsou velmi žádaní chemici 
s rozšířenými znalostmi ekonomie, a tak připravujeme 
program v angličtině se specializací na řízení chemického 
průmyslu.“  

„Myslím, že vrcholem naší dlouholeté spolupráce bylo 
v roce 2015 založení Univerzitního centra VŠCHT Praha-
Unipetrol, které se nachází přímo v našem výrobním areá-
lu v Litvínově Záluží. Studenti studují přímo v srdci největ-
šího chemického závodu v Česku, a mohou si tak snadno 
propojit teoretické znalosti s praxí. Studovat mohou jak 
bakalářské, tak i magisterské obory. Ke studiu využívají 
také moderní laboratoře výzkumně-vzdělávacího centra 
UniCRE hned vedle Univerzitního centra. Toto propojení 
je výhodné i pro naše zaměstnance, kteří si studiem přímo 
v areálu mohou doplnit potřebné odborné vzdělání,“ říká 
Tomáš Herink, člen představenstva Unipetrolu odpovědný 
za investice, výzkum a vývoj.  
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Z finančního daru Unipetrolu je každoročně hrazena 
například organizace středoškolské chemické olympiády 
nebo výukový program nazvaný Hodina moderní chemie. 
Speciální tým navštěvuje základní školy a žákům i učite-
lům ukazuje, jak může vypadat zábavná hodina chemie. 
Spolupráce zahrnuje i další naučně-vzdělávací projekty, 
které propagují chemii u široké veřejnosti a u dětí a stu-
dentů vzbuzují zájem o ni. Kromě toho jsou také každý rok 
finančně ohodnoceni autoři nejlepších bakalářských 
a magisterských prací. Spolupráce VŠCHT Praha a Unipe-
trolu se zaměřuje také na popularizaci chemie a probuzení 
zájmu dětí a studentů o chemické obory.   

V loňském roce VŠCHT organizovala nad rámec 
svých aktivit také 50. ročník Mezinárodní chemické olym-
piády, která se konala v Praze a v Bratislavě. Účastnilo se 
jí 300 středoškolských studentů ze 76 zemí. Unipetrol byl 
opět u toho v roli hlavního partnera.  

 
 

Český základní výzkum v oblasti objevování 
nových léčiv míří k většímu komerčnímu  
využití 
Tisková zpráva 
 

Současnou i budoucí spolupráci stvrdili dnes svými 
podpisy generální ředitelka CzechInvestu Silvana Jirotko-
vá a ředitel Ústavu organické chemie a biochemie Akade-
mie věd ČR (ÚOCHB) Zdeněk Hostomský. Obě instituce 
vzájemně spolupracují již dlouho, nyní se chtějí ještě více 
zaměřit hlavně na převod výsledků základního výzkumu 
do komerční praxe. 

„Český základní výzkum v oblasti objevování nových 
léčiv založený zejména na práci profesora Holého, objevi-
tele řady antivirotik využívaných při léčbě nemoci AIDS, 
dosahuje i nadále vynikajících výsledků a je uznávaný 
odbornou veřejností po celém světě. Ústav organické che-
mie a biochemie je vynikajícím příkladem toho, jak převá-
dět výsledky vědy do komerčního využití, a to v řádu mili-
ard korun,“ říká Silvana Jirotková. „Chceme mu nyní po-
moci ještě více využít těchto výsledků v praxi, hlavně tím, 
že je pomocí široké sítě našich kontaktů dostaneme do 
širšího povědomí v zahraničí,“ vysvětluje. 

„Dlouhodobě a systematicky budujeme kontakty se 
zahraničními partnery ve výzkumu i následném vývoji 

a přenosu našich objevů do praxe a jsme rádi, že můžeme 
spojit síly s CzechInvestem, a vzájemně si tak pomáhat 
otevírat dveře k novým příležitostem,“ říká k nové spolu-
práci Zdeněk Hostomský. 

Spolupráce obou institucí na intenzivnější komerciali-
zaci českého základního výzkumu vychází jak z nového 
směřování agentury CzechInvest poté, co jeho vedení před 
rokem převzala právě Silvana Jirotková, tak zejména 
z Inovační strategie České republiky 2019–2030, kterou 
letos představila česká vláda. Excelentní výsledky českého 
výzkumu jsou jedním z pilířů ambice české vlády budovat 
obraz České republiky ve světě jako inovativní země pro 
budoucnost. 

Na identifikaci inovativních nápadů pro komerční 
využití, pocházejících nejen z ÚOCHB, pracuje investiční 
společnost tohoto ústavu i&i Prague. Spin-offové a start-
upové firmy, které z ní vzejdou, mohou najít pomoc při 
svém dalším rozvoji právě u CzechInvestu a jeho široké 
škále služeb pro začínající podnikatele. V plánu je také 
užší spolupráce se světovými výzkumně-vývojovými cen-
try, jakou je například již ta současná s Prague-Weizmann 
School on Drug Discovery. 

Podobně intenzivně chce CzechInvest začít spolupra-
covat i s dalšími českými výzkumně-vývojovými 
a vědeckými centry. 

 
V Litoměřicích se 600 školáků ze sedmi škol 
bavilo při Báječném dni s chemií 
Tisková zpráva 
 

Město Litoměřice, 
Nadace Unipetrol a Vyso-
ká škola chemicko-
technologická v Praze uspořádali v Litoměřicích zábavně-
vzdělávací dopoledne nazvané Báječný den s chemií. Akce 
se účastnilo bezmála 600 žáků a studentů ve věku třináct 
až patnáct let ze sedmi základních škol a místního gymná-
zia. Po Litvínově, Plzni a Mostě byly Litoměřice čtvrtým 
zastavením této akce, jejímž cílem je zábavnou formou 
žákům ukázat, že chemie je moderní a atraktivní obor, 
jehož studium přináší nekonečné množství zábavy a časem 
i zajímavou příležitost pro budoucí uplatnění. Vyvrchole-
ním dopoledne byla chemická soutěž školních týmů. Zbru-
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su novou 3D tiskárnu si za vítězství odnesl tým ze Základ-
ní školy U Stadionu v Litoměřicích. Celou akci moderova-
la Kaira Hrachovcová a byla vysílána v přímém přenosu 
prostřednictvím mediálního partnera TV Óčko. 

Nadace Unipetrol ve spolupráci s Vysokou školou 
chemicko-technologickou v Praze a UniCRE (Unipetrol 
výzkumně vzdělávacím centrem) pořádaly litoměřickou 
show Báječný den s chemií s tematicky zaměřeným pro-
gramem již počtvrté. Úvodního slova se ujali starosta měs-
ta Litoměřice Ladislav Chlupáč a vedoucí odboru školství 
Andrea Křížová. „Báječný den s chemií je skvělá akce, 
která určitě podpoří zájem žáků a studentů o jejich rozho-
dování, kam se budou ubírat jejich profesní kroky,“ uvedl 
starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč. 

Báječný den s chemií zahájil vědec a popularizátor 
vědy Michael Londesborough, který zazářil svými pokusy 
s plyny. Jan Havlík s Michalem Dragounem zaujali mladé 
obecenstvo experimenty s kyslíkem, hořčíkem v suchém 
ledu a vyráběli sloní zubní pastu. Ani Jakub Štěpánek ne-
zůstal pozadu se střelným prachem. Pokusy na téma světlo 
v rukách chemika, které představila Adéla Marschallová 
Rumlerová, se staly také atraktivní součástí celé show. 
„Předvádět pokusy před třídou, nebo před naplněným sá-
lem je velký rozdíl. Připadala jsem si jako Jan Ámos Ko-
menský, který běžně vyučoval až tři sta žáků najednou. Ale 
ověřila jsem si, že pokud se vyučuje zábavnou formou 
a pedagog je nadšený a zapálený pro svou práci, nebude 
nouze o budoucí skvělé chemiky. Jsem šťastná, že mohu 
být toho všeho součástí,“ podotkla zástupkyně ředitelky 
Gymnázia Josefa Jungmanna v Litoměřicích Adéla Mar-
schallová Rumlerová, která byla první ženou, která se při-
dala do mužského týmu prezentátorů. 

Na závěr byla vyhlášena zábavná soutěž, jejímž cílem 
bylo odhalit tajemství Cryptexu Leonarda da Vinciho. 
Vítězný tým žáků Základní školy U Stadionu 
v Litoměřicích získal 3D tiskárnu pro svou školu. 

„Naše show Báječ-
ný den s chemií je jako 
sněhová koule, nabaluje 
na sebe šikovné, zají-
mavé a pracovité che-
miky, výjimečné lidi, 
a to se projevuje i na 
průběhu dalších projek-
tů nadace. A tady 
v Litoměřicích bylo 
vidět, že se tým vyvíjí 
a posouvá dál. Baví nás 
to a neustále se zlepšu-
jeme,” zhodnotila celou 
akci ředitelka Nadace 
Unipetrol Julie Růžič-
ková. „Pokud nahléd-
neme do statistik, Bá-
ječných dnů s chemií se 
již zúčastnilo 2420 žáků ze 48 základních škol a gymnázií, 
což je pro nás vizitkou dobře odváděné práce. A to nás 
velmi těší,“ dodává Julie Růžičková. 

Nadace Unipetrol se poprvé spojila s mediálním part-
nerem TV Óčko, díky němuž upoutávky na Báječný den 
s chemií sledovalo 15 000 lidí. Kaira Kateřina Hrachovco-
vá, společně s Jakubem Štěpánkem vytvářeli instastories, 
videa pro Instagram TV Óčka. Celá show byla živě přená-
šena a na 5000 diváků sledovalo stream, který byl 
k dispozici na Facebooku Nadace Unipetrol a na webu 
www.bajecnydenschemii.cz. Na webových stránkách 
https://youtu.be/0XDwL2VE3-Q si můžete prohlédnout 
krátké video z Báječného dne s chemií. 

Na další show Báječný den s chemií se můžete letos 
těšit 20. června v Plzni v Techmania science centru, 7. a 8. 
října v Kralupech nad Vltavou a nakonec 13. listopadu 
v Ústí nad Labem.  

Střípky a klípky o světových chemicích 

100. výročí narození Ing. Jiřího Hofmana, CSc. 
 
Před sto lety, 6. září 1919, se v Tmáni u Zlonic naro-

dil Jiří Hofman, dlouhá desetiletí nerozlučně spjatý 
s Laboratoří syntetických paliv VŠCHT Praha. Jeho karié-
ra organického chemika byla ovlivněna nejen dějinnými 
událostmi, ale především čtyřmi významnými osobnostmi 
československé chemie – Josefem Žďárským, Stanislavem 
Landou, Otto Wichterlem a Rudolfem Lukešem. Jiří Hof-
man byl nejen jejich žákem, spolupracovníkem a spoluau-
torem vědeckých prací, ale pojilo jej s nimi hluboké přátel-
ství, utužované jak na pracovištích, tak v soukromém životě.  

Josef Žďárský (1896–1980) byl tím, kdo jej přivedl 
do řad chemiků. Jiří Hofman se s ním seznámil již v roce 
1930 jako jedenáctiletý na jeho svatbě s Marií Udržalovou, 
dcerou ministerského předsedy Františka Udržala. Josef 

Ždárský tehdy působil jako soukromý docent na ČVUT 
v Praze a Jiří Hofman právě nastoupil do osmiletého 
reálného gymnázia v Litomyšli, kde na jaře 1938 také 
maturoval.  

Na podzim 1938 začal Jiří Hofman, trvale hlášený 
u rodičů v Pardubicích, studovat na Fakultě chemicko-
technologického inženýrství ČVUT. Při událostech 17. 
listopadu 1939 měl velké štěstí. V Praze totiž bydlel na 
Alexandrově koleji, která většinou byla domovem zahra-
ničních studentů. A gestapo v první fázi svého „zátahu“ na 
vysokoškoláky jaksi pozapomnělo, že na koleji nejsou jen 
cizinci, ale i studenti z Protektorátu. Takže se včas 
„uklidil“ z Prahy a uniknul nejhorší perzekuci, která těžce 
postihla mnoho jeho vrstevníků. 

 Druhým šťastným okamžikem Jiřího Hofmana bylo, 
že po uzavření českých vysokých škol jej v prosinci 1939 
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přijali do laboratoře Výzkumného ústavu akciové společ-
nosti Baťa ve Zlíně, který od roku 1933 vedl Stanislav 
Landa (1898–1981) a kde za války působili i Oldřich 
Hanč, Otto Wichterle a mnozí další chemici, pedagogové 
a studenti zavřených vysokých škol. Stanislav Landa byl 
tím, kdo Jiřího Hofmana ve Zlíně doslova „od píky“ vyučil 
chemikem. Dva roky jej zaměstnával jako pomocníka na 
„karbidce“ a v poloprovozní výrobě vinylchloridu, poté 
rok co laboranta v odděleních mikroanalytickém, anorga-
nickém a fyzikálním a nakonec dva roky jako „řádného“ 
chemika v organickém oddělení. S Otto Wichterlem (1913 
až 1998) sepsal Jiří Hofman ve Zlíně svou první odbornou 
práci Chlorkrotylovaný acetoctan a jeho cyklisace kyseli-
nou sírovou1. V publikaci oba obsáhle poděkovali Stani-
slavu Landovi, který po válce upadl v nemilost kvůli údaj-
né státní nespolehlivosti. Otto Wichterle o tom ve svých 
knižních vzpomínkách později napsal, že toto poděkování 
vyvolalo u nového vedení ústavu téměř zuřivost2.  

Po skončení války a před ukončením pracovního po-
měru ve Zlíně v lednu 1946 se Jiří Hofman znovu stal stu-
dentem – nyní již Vysoké školy chemicko-
technologického inženýrství (VŠCHTI) ČVUT. Studia 
završil v prosinci 1949 druhou státní závěrečnou zkouš-
kou, při níž vyhověl s vyznamenáním. Současně byl do 
roku 1949 zaměstnán jako stipendista Ústavu obecné che-
mie anorganické a organické Vysoké školy zemědělského 
a lesního inženýrství (tehdy ještě rovněž součást ČVUT). 
Zastával tam funkci prvního asistenta přednosty ústavu 
(zmíněného Josefa Žďárského); podílel se na znovuvybu-
dování laboratoří a knihovny a asistoval při vyučování. Od 
roku 1950 byl Jiří Hofman zaměstnancem pražského vý-
zkumného pracoviště n. p. Chemické závody na Sloven-
sku, dislokovaného na Ústavu organické chemie VŠCHTI. 
V roce 1953 přešel jako vědecký pracovník do právě zalo-
žené Laboratoře heterocyklických sloučenin ČSAV vedené 
Rudolfem Lukešem (1897–1960), která rovněž působila 

v prostorách teď již Vysoké školy chemicko-technologické 
v Praze (VŠCHT Praha), v roce 1952 vyčleněné ze svazku 
ČVUT. S Rudolfem Lukešem tam vyvrcholila jejich od-
borná spolupráce na konci padesátých let kandidátskou 
disertační prací nazvanou Alkalické tavení některých 
mastných kyselin s rozvětveným řetězcem. Získáním titulu 
kandidáta věd (CSc.) v roce 1959 ale postup Jiřího Hofma-
na ve vědeckých hodnostech skončil. Na „velký dokto-
rát“ (DrSc.) již neměl dovoleno dosáhnout, i když připravil 
doktorskou disertační práci a měl za sebou i před sebou 
řadu publikací vědeckých prací nejen v Chemických lis-
tech a v Collection of Czechoslovak Chemical Communi-
cations, ale i v zahraničním odborném tisku. Bylo samo-
zřejmostí, že vlastní i kolektivní práce překládal do čtyř 
světových jazyků, zejména francouzštiny; v zahraničí také 
občas přednášel. Další jeho nepublikované práce prošly 
řádnou oponenturou. Nesměl ale oficiálně učit, i když měl 
vynikající odborné předpoklady a pedagogické nadání 
(autora těchto řádků doučoval anorganickou a organickou 
chemii, matematiku a angličtinu). Příčinou byl jak 
„buržoazní“ původ, tak především jeho odmítání vstupu do 
KSČ. Naštěstí mu bylo umožněno zůstat samostatným 
vědeckým pracovníkem, ale se studenty se mohl oficiálně 
setkávat jen jako konzultant a oponent jejich diplomových 
prací.  

Po převedení Laboratoře heterocyklických sloučenin 
do VŠCHT Praha a přejmenování na Laboratoř syntetic-
kých paliv v roce 1961 se však s ČSAV úplně nerozloučil, 
neboť zůstal členem Čs. společnosti chemické (tehdy při 
Akademii věd, později součást ČSVTS) a měl zde bohaté 
odborné i soukromé kontakty. Na VŠCHT Praha Jiří Hof-
man pokračoval (zpočátku opět pod vedením Stanislava 
Landy) ve výzkumu syntetických paliv a ropy; jeho speci-
álním úkolem byl vědecký výzkum olefinů v nízkotepel-
ném hnědouhelném dehtu. V sedmdesátých a osmdesátých 
letech se náplň jeho práce převážně řídila státním plánem 
základního chemického výzkumu. Zabýval se mj. analý-
zou a využitím nenasycených uhlovodíků a frakcí po zpra-
cování ropy a spolupracoval při tom hlavně s Chemickými 
závody v Litvínově.  

Jiří Hofman působil v Laboratoři syntetických paliv 
na VŠCHT Praha až do roku 1990 a zůstal by zde jistě 
déle, kdyby nemoc neukončila 10. ledna 1991 jeho život. 
Paní Jitka Hofmanová (1932–2017) až do nedávné smrti 
pietně uchovávala „chemickou“ pozůstalost svého manžela 
včetně všech dokumentů, odborných prací a bohaté litera-
tury. Díky ní se dnes můžeme seznámit s životem a dílem 
tohoto čestného člověka a vynikajícího chemika, který sice 
zůstal bez dalších vědeckých a pedagogických titulů, ale 
významně přispěl k věhlasu poválečného čs. chemického 
výzkumu a navazujícího průmyslu. 

Petr Hoffman 
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Zákony, které ovlivní život chemiků 

146/2019 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení 
vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání někte-
rých nebezpečných látek v elektrických a elektronic-
kých zařízeních, ve znění pozdějších předpisů 

130/2019 Sb. Vyhláška o kritériích, při jejichž splnění je 
asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává 
být odpadem 

62/2019 Sb. Sdělení Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu 
výzkumných organizací schválených pro přijímání 
výzkumných pracovníků ze třetích zemí 

50/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 
Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonů 
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

45/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony 
v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parla-
mentu a Rady o rtuti 

44/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 
Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících 
zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších před-
pisů, a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních služ-
bách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdra-
votních službách), ve znění pozdějších předpisů 

333/2018 Sb. Vyhláška o změně sazby základní náhrady 
za používání silničních motorových vozidel a strav-
ného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot 
pro účely poskytování cestovních náhrad 

328/2018 Sb. Vyhláška o postupu pro určování znečištění 
odpadních vod, provádění odečtů množství znečiště-
ní a měření objemu vypouštěných odpadních vod do 
vod povrchových 

327/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení 
vlády č. 143/2012 Sb., o postupu pro určování zne-
čištění odpadních vod, provádění odečtů množství 
znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních 
vod do povrchových vod 

281/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška 
č. 429/2009 Sb., o stanovení náležitostí plánu pro 
nakládání s těžebním odpadem včetně hodnocení 
jeho vlastností a některých dalších podrobností 
k provedení zákona o nakládání s těžebním odpadem 

254/2018 Sb. Vyhláška o stanovení výše základních sazeb 
zahraničního stravného pro rok 2019 

253/2018 Sb. Vyhláška o požadavcích na extrakční roz-
pouštědla používaná při výrobě potravin 

252/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška 
č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv 

248/2018 Sb. Vyhláška o požadavcích na nápoje, kvasný 
ocet a droždí 

242/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení 
vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových 
látek, ve znění pozdějších předpisů 

205/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška 

č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků, ve 
znění pozdějších předpisů 

204/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška 
č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších 
podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravot-
nických zařízeních a u dalších provozovatelů a zaří-
zení vydávajících léčivé přípravky, ve znění pozděj-
ších předpisů 

190/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška 
č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování 
a jejím zjišťování a o provedení některých dalších 
ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění poz-
dějších předpisů 

189/2018 Sb. Nařízení vlády o kritériích udržitelnosti 
biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z po-
honných hmot 

181/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 
a další související zákony 

172/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 
Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 

149/2018 Sb. Sdělení Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu 
výzkumných organizací schválených pro přijímání 
výzkumných pracovníků ze třetích zemí 

139/2018 Sb. Vyhláška o správné klinické praxi a bližších 
podmínkách klinického hodnocení veterinárních 
léčivých přípravků 

132/2018 Sb. Vyhláška o přípravcích a pomocných pro-
středcích na ochranu rostlin 

101/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení 
vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání někte-
rých nebezpečných látek v elektrických a elektronic-
kých zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 391/2016 
Sb. 

91/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 
Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báň-
ské správě, ve znění pozdějších předpisů 

81/2018 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 27. března 
2018 sp. zn. Pl. ÚS 7/17 ve věci návrhu na zrušení 
některých částí zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně 
zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve 
znění zákona č. 183/2017 Sb. 

80/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška 
č. 254/2010 Sb., kterou se stanoví seznam vinařských 
podoblastí, vinařských obcí a viničních tratí 

78/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška 
č. 231/2016 Sb., o odběru, přípravě a metodách 
zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových 
výrobků 

70/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška 
č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické poža-
davky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah 
kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů 
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61/2018 Sb. Vyhláška o seznamu nebezpečných chemic-
kých látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání 
s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi 
a podmínkách výkonu činností spojených s nebez-
pečnou expozicí prachů 

59/2018 Sb. Sdělení Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu 
výzkumných organizací schválených pro přijímání 
výzkumných pracovníků ze třetích zemí 

58/2018 Sb. Vyhláška o doplňcích stravy a složení po-
travin 

39/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška 
č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní 
výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozděj-
ších předpisů 

36/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 
Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících 
zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších před-
pisů 

21/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení 
vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění 
pozdějších předpisů 

17/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška 
č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládá-
ní s přípravky 

472/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška 
č. 257/2012 Sb., o předcházení emisím látek, které 
poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníko-
vých plynů 

470/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška 
č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadav-

ky na studijní programy k získání odborné způsobi-
losti k výkonu nelékařského zdravotnického povolá-
ní, ve znění pozdějších předpisů 

453/2017 Sb. Vyhláška o odborné způsobilosti a o úpravě 
některých dalších otázek souvisejících s posuzová-
ním vlivů na životní prostředí 

452/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška 
č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování 
a jejím zjišťování a o provedení některých dalších 
ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění poz-
dějších předpisů 

428/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška 
č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních orga-
nismů a dalších necílových organismů při použití 
přípravků na ochranu rostlin 

414/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška 
č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších 
podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravot-
nických zařízeních a u dalších provozovatelů a zaří-
zení vydávajících léčivé přípravky, ve znění vyhláš-
ky č. 254/2013 Sb. 

335/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška 
č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení země-
dělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních 
pozemků, ve znění pozdějších předpisů 

326/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změ-
ně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzo-
vání vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 
předpisů 

 

Recenze 

Gervasio Francesco L., Spiwok 
 Vojtěch (ed.): 
 Biomolecular Simulations 
 in Structure-Based Drug  
 Discovery 
 

 Vydal Wiley-VCH, 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-
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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  
 

Osobní zprávy 

Ing. Miroslav Kuchař, DrSc. 1926–2019 
 
Jak člověk stárne, začínají se u něj objevovat více či 

méně vážné choroby. Místo pozvánek na svatby se množí 
pozvání na oslavy sedmdesátin a osmdesátin a, bohužel, 
i oznámení o úmrtí kolegů a přátel. Když jsem v prosinci 
dostal oznámení o úmrtí mého dobrého známého, zaklada-
tele firmy Aldrich, Dr. Alfreda Badera, bral jsem to 
s vědomím jeho 94 let a prodělané mozkové mrtvici jako 
smutný, ale očekávaný fakt. Když mi ale 1. dubna zavolala 
Dr. Hanka Tomková, dlouholetá životní partnerka Dr. 
Miroslava Kuchaře, že Mirek v pátek 29. března zemřel, 
trvalo mi chvíli, než jsem si uvědomil, že to není nehoráz-
ný aprílový žert. A když jsme se s Mirkem 5. dubna 
v motolském krematoriu rozloučili, bylo to vše definitivní. 
Dovolte mi tedy, abych se k Mirkovi jako k dlouholetému 
kolegovi a kamarádovi v následujícím textu vrátil. 

V roce 1958 absolvoval VŠCHT v Praze a v roce 
1963 nastoupil do Výzkumného ústavu pro farmacii a bio-
chemii (VÚFB), kde v roce 1968 získal titul CSc. Právě 
prostředí VÚFB mělo výrazný vliv na jeho osobní i odbor-
ný vývoj. Ústav byl založen v roce 1951 jako komplexní 
pracoviště vyvíjející originální léčiva v řadě terapeutic-
kých oblastí a výsledkem tohoto vývoje bylo zavedení 30 
originálních léčiv do klinické praxe, z toho 7 bylo licenco-
váno do západních zemí. K tomu byla pracoviště VÚFB na 
tehdejší dobu poměrně dobře vybavena, včetně velmi dob-
ře zásobené knihovny odebírající pro výzkum a vývoj lé-
čiv klíčové knihy a časopisy. Mnohem důležitější bylo ale 
personální obsazení ústavu, zahrnující špičkové odborníky 
uznávané po celém světě jako byl Dr. Miroslav Protiva, 
Dr. Zdeněk Buděšínský, Doc. Miroslav Semonský a další. 
Po nástupu do VÚFB se Mirek zapojil v oddělení tehdejší-
ho ředitele ústavu Dr. Němečka do výzkumu protizánětli-
vých látek, terapeutické skupiny, se kterou se pojil praktic-
ky celý jeho odborný život. Já jsem se poprvé s Mirkem 
setkal po nástupu do VÚFB v roce 1978, kdy jsem tam 
nastoupil jako vědecký aspirant a měl jsem to štěstí, že 
Mirek pracoval v sousední laboratoři. Poznal jsem ho jako 
velmi pracovitého, odborně zdatného a také ambiciózního 
vědce, který se v prostředí tehdy špičkové vědecké institu-
ce snažil do praxe vyhledávání biologicky aktivních látek 
zavádět moderní metody, hlavně tehdy velmi progresivní 

metody QSAR (kvantitativní 
vztahy mezi strukturou a akti-
vitou). I když v té době nebyl 
v žádné vedoucí pozici, doká-
zal pro tento směr výzkumu 
získat své kolegy a vytvořit 
kolem sebe kolektiv spolupra-
covníků zapálených pro věc. 
Výsledkem bylo kromě řady 
odborných článků také vydání 
na tehdejší dobu velmi zdařilé 
publikace Využití kvantitativ-
ních vztahů mezi strukturou 
a biologickou aktivitou (autoři 
M. Kuchař, V. Rejholec, Aca-
demia, 1987). Aplikací moderních metod výzkumu byla 
objevena řada biologicky aktivních látek, které byly dále 
ve VÚFB zkoumány jako potenciální léčiva. Nejdále se ve 
vývoji dostal flobufen, který svým originálním mechanis-
mem protizánětlivého účinku (inhibice tvorby leukotrienu 
B4 a současné blokování příslušných LTB4 receptorů) ve 
fázi III klinického hodnocení prokázal významnou aktivitu 
jako potenciální léčivo revmatoidní artritidy.  

Po roce 1989 se Mirek stal vedoucím oddělení a poz-
ději také ředitelem pro výzkum, vývoj a informatiku. V té 
době se i pro vědce z VÚFB otevřela možnost častěji pre-
zentovat své výsledky na konferencích v zahraničí, čehož 
Mirek s entusiasmem jemu vlastním využíval. Měl jsem to 
štěstí se spolu s ním v rámci projektu Copernicus zúčastnit 
několika takových akcí a poznal jsem, jak ho mrzí, že od-
povídající možnosti vědecké spolupráce nebyly dříve mož-
né. Bohužel v devadesátých letech došlo po rozpadu pod-
niku SPOFA k velkému omezení financování VÚFB 
a k zastavování řady nadějných výzkumných aktivit. Tak 
jsem se po zastavení financování výzkumu antibakteriál-
ních léčiv octl na 2 roky ve výzkumném centru firmy Ro-
che v USA a po mém návratu do domovského VÚFB mne 
Mirek svěřil nově se rozbíhající výzkum nenarkotických 
analgetik nového typu. Bohužel existence instituce typu 
VÚFB bez významné státní podpory se ukázala dlouhodo-
bě nemožnou a ústav několik let skomíral a živil se ví-
ceméně zakázkovou činností. 
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Po převzetí VÚFB firmou Léčiva (nyní Zentiva) 
v roce 2000 byl Mirek ve skupině lidí, kteří se přesunuli 
do Dolních Měcholup. Zatímco většina z nás se začala 
věnovat vývoji generických léčiv, on mohl s malou skupi-
nou spolupracovníků v omezené míře pokračovat ve vy-
hledávacím výzkumu biologicky aktivních látek. Jelikož 
tento směr výzkumu nebyl v generické firmě preferován, 
postupně se jeho zájem zaměřoval na otázky strategie vý-
voje generik a na otázky farmakoekonomiky. Když v roce 
2003 odešel do důchodu, pokračoval v Zentivě do roku 
2011 jako externí konzultant, ale také začal předávat své 
zkušeností jako pedagog na VŠCHT Praha, kde se zapojil 
do nově vznikajícího studijního oboru Syntéza a výroba 
léčiv jako přednášející předmětu Výzkum a vývoj léčiv. 
Pro výuku pak sepsal stejnojmenná skripta (nakladatelství 
VŠCHT Praha, 2008), zřejmě první učební text v češtině 
důkladně diskutující současné poznatky z oblasti racionál-
ního výzkumu léčiv. Zároveň ale neopomíjel ani otázky 
farmakoekonomiky, předmětu, který na VŠCHT Praha 
také několik let přednášel. Kromě toho využíval svých 
znalostí a zkušeností jako člen redakční rady časopisu 
Current Computer-Aided Drug Design, člen vědecké rady 
Univerzity Karlovy a dalších panelů a komisí.  

Nelze opominout ani Mirkův poslední významný 
publikační počin, jímž bylo vydání Farmaceutického ency-
klopedického slovníku (nakladatelství VŠCHT Praha, 
2014). Jedná se o rozsáhlé dílo obsahující téměř 4000 he-
sel z různých oborů, které souvisejí s problematikou léčiv. 
Kromě obsahové stránky byl důraz kladen také na uvedení 
českého i anglického názvu hesla se snahou o určitý nor-
motvorný efekt u hesel, u nichž český název nebyl dosud 
obecně používán. On byl iniciátorem sepsání tohoto díla, 
on si vybral příslušné odborníky pro vypracování přísluš-
ných hesel a také je přemluvil k této velmi náročné práci. 
Uvedený slovník představuje v době internetu zřejmě i ve 
světovém měřítku unikátní počin. 

Mirka zradilo jeho srdce 29. března 2019 během ope-
race zlomeného krčku. Odchod je vždy těžký, ulehčením 
pro nás může být fakt, že to byl odchod bezbolestný. Snaž-
me se na něj vzpomínat tak, jak si ho pamatujeme z dob 
jeho aktivní činnosti. 

Stanislav Rádl 
 

 
Dne 6. 6. 2019 zemřel ve 
věku nedožitých 87 let 
Ing. Jiří Souček, CSc. – 
spoluzakladatel české 
oleochemie 
 
 
 
 

Většina chemiků znala Ing. Součka, CSc. jako odbor-
níka v oblasti oleochemie. Jeho profesní život se však 
skládal ze dvou období, době oleochemické předcházelo 
jeho účinkování v oblasti silikonů. 

Svou cestu chemií začal Ing. Souček studiem na 
VŠCHT Praha v r. 1952. Po prvním ročníku byl vybrán na 
studium do tehdejšího Sovětského Svazu. Zde studoval 
makromolekulární chemii se zaměřením na organickou 
chemii křemíku. Po dokončení studia v Moskvě v r. 1958 
začal pracovat ve VÚOS Rybitví, kde se tehdy dokončoval 
výzkum výroby silikonů, na jehož základě měla být vybu-
dována výrobní jednotka v Lučebních závodech (LZ) Ko-
lín. Ing. J. Souček se zúčastnil tohoto výzkumu a později 
se stal vedoucím nové jednotky silikonů v LZ Kolín. Vý-
robní jednotka byla vybudována na základě výzkumu jed-
nak Ústavu chemických procesů ČSAV v týmu prof. Ba-
žanta, výrobu některých polymerů navrhl Ing. Šec 
z VŠCHT Praha a dále kolektiv z VÚOS Pardubice – Ry-
bitví. V novém provozu LZ Kolín se vyráběly jak mono-
merní organokřemičité látky, především methylchlorsilany 
a fenylchlorsilany a také široký sortiment finálních siloxa-
nových výrobků, které sloužily jako hydrofobizační pro-
středky, oleje, odpěňovače, tmely a kaučuky. Část sorti-
mentu se vyrábí dodnes, avšak z dovážených silikonových 
prekurzorů. Veřejnosti je známa např. silikonová modelo-
vací hmota Modurit, která se zahřátím vytvrzuje.  

V květnu 1967 byl Ing. J. Souček spolu s Ing. Černým 
a Ing. Čermákem vyznamenán Státní cenou za výzkum 
a zavedení výroby silikonů.  

Ing. Souček se věnoval intenzifikaci pokusné jednot-
ky 350 t/rok a připravoval novou větší jednotku, na to však 
už nedošlo. V LZ Kolín se Ing. J. Souček zabýval i jinou 
problematikou, jako byla úprava technologie výroby síranu 
hlinitého a také se zde realizovala výroba Synhydridu dle 
technologie vyvinuté v ČSAV.  

Dnešní generace chemiků možná žasne nad tehdejším 
ruchem kolem organické chemie křemíku. V 50. a 60. 
letech minulého století si však chemici slibovali od orga-
nické chemie křemíku velmi mnoho. Vždyť je tak podob-
ný uhlíku. Starší chemici si pamatují např. na areál men-
ších staveb v místech dnešní Technické knihovny 
v Dejvicích, kde se velký tým ČSAV vedený prof. Bažan-
tem věnoval křemíkové chemii. Dnes je křemíková chemie 
jen okrajovou záležitostí a snad by tato záležitost mohla 
být mementem, že nikoliv vše, co se zdá být velmi naděj-
né, se tím i stane. Nicméně Ing. J. Souček byl jedním 
z aktérů silikonové éry české chemie. 

Koncem r. 1970 obdržel Ing. Souček nabídku praco-
vat v sekretariátu RVHP v Moskvě, kterou s povděkem 
přijal, protože nad silikonovou chemií se začalo smrákat. 
I v Moskvě však nezůstal jen úředníkem a externě na Lo-
monosově univerzitě během 3 let vypracoval a obhájil 
disertační práci na téma „Hydrosilylace vinylsiloxanů hyd-
rosiloxany“. Tím skončilo silikonové období i pro Ing. 
Součka, CSc.  

Po návratu z Moskvy začal J. Souček pracovat jako 
technický ředitel tehdejšího Generálního ředitelství tukové-
ho průmyslu. Ve vysoké manažerské funkci se nespokojil jen 
s řídící prací, ale sám se technického rozvoje zúčastnil. 

Do doby působení Ing. Součka v Tukovém průmyslu 
patří i vývoj nového druhu řepky, tzv. „dvounulky“, jejíž 
olej obsahoval jen minimum závadné erukové kyseliny. 
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Jako technický ředitel tento vývoj podporoval a ČSR se 
rozvojem pěstování bezerukové řepky stala v tukových 
surovinách soběstačná. Byl vybudován nový závod na 
zpracování olejnatých semen v Olomouci s kapacitou 600 
t/den. Po dosažení soběstačnosti vznikla otázka, zda dále 
nerozvíjet pěstování řepky s cílem využití řepkového oleje 
na výrobu různých oleochemických výrobků. Ideou Ing. 
Součka byla konverze methylesterů na různé oleochemické 
produkty, dnes se methylestery vyrábějí ve velkém jako 
motorové palivo, tzv. bionafta. Na území bývalé ČSR po-
stavil v posledních letech Chemoprojekt 3 výrobny Biodie-
selu s kapacitou po 100 kt/rok na bázi licence a know-how 
firem Ballestra a De Smet. Ing. Souček již jako penzista 
konzultoval výstavbu jedné z těchto jednotek v Preol Lo-
vosice.  

Ještě jako technický ředitel vypracoval spolu s doc. 
Barešem z VŠCHT Praha metodu stabilizace parfémů do 
pracích prášků pomocí adsorbentů. Jejich patent získal 
stříbrnou medaili na mezinárodní soutěži ve Švýcarsku. 
Spolu s pracovníky VŠCHT Praha s prof. Růžičkou a prof. 

Červeným obdrželi v r. 1984 Národní cenu ČNR za vývo-
jové práce v oblasti vonných látek.  

Již jako penzista spolu s V. Markem vypracovali vý-
robu řady mazacích olejů na bázi částečně polymerované-
ho řepkového oleje, na bázi patentu autorů se tyto oleje 
vyráběly v STZ v Lovosicích. Ve spolupráci s VŠCHT 
Praha a VŠZ Praha vyvinul nový nosič pesticidů, ve kte-
rém se místo minerálního oleje používá olej řepkový.  

Spolu s prof. Filipem z VŠCHT Praha vypracoval 
J. Souček technologii izolace glycerolu z tzv. glycerolové 
fáze odpadající z výroby bionafty.  

Nemůžeme na tomto místě vyjmenovat všechny další 
aktivity Ing. J. Součka, CSc. v oboru oleochemie. Oleoche-
mie se stala jeho životním posláním, kterému zůstal věrný 
až do posledních dnů svého života. 

 
Josef Pašek a Ivan Souček              

(zpracováno dle „vzpomínek“ J. Součka, zpracovaných 
v roce 2017) 

Výročí a jubilea 

Jubilanti ve 3. čtvrtletí 2019 
Uveřejněno se souhlasem jubilujících. 
 
85       
Ing. Miroslav Pešek, CSc., (25.12.), ÚVVVR Praha 
        
80       
Mgr. Josef Frdlík, (16.9.), Plzeň 
doc. Ing. Milan Zábranský, CSc., (3.10.), VŠCHT Praha 
Ing. Blanka Wichterlová DrSc., (8.10.), ÚFCH J.H. 

AV ČR Praha 
prof. Ing. Václav Bouda, CSc., (9.10.), ČVUT Praha 
Ing. Štefan Palágyi, DrSc., (19.12.), Katedra jaderné 

chemie FJFI ČVUT Praha 
 
75       
prof. Ing. Jiří Hanika, DrSc., (31.10.), ÚCHP AV ČR 
prof. Ing. Josef Janča, DrSc., (16.11.), Maršov 
 

70       
prof. RNDr. Jiří Barek, CSc., (2.10.), Univerzita Karlova 

Praha 
RNDr. Zdeněk Janků, (4.10.), Lysá nad Labem 
prof. Ing. Emil Halámek, CSc., (13.10.), Univerzita  

obrany Brno 
Ing. Jiří Suttnar, CSc., (28.10.), ÚHKT Praha 
 
65       
prof. Ing. František Kvasnička, CSc., (11.10.), VŠCHT 

Praha 
 
Srdečně blahopřejeme 
  
 
 
Zemřelí členové Společnosti  
 
RNDr. Bohuslav Poljak, CSc., zemřel 10. dubna 2019 

ve věku nedožitých 83 let. 
 
Čest jejich památce 


	453-454
	455-470

