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Ze života chemických společností
Obnovení činnosti OS Chemie životního
prostředí

z prvních kroků vidíme aktivní zapojení do přípravy vědeckého programu příštího sjezdu chemiků, který se bude
konat 6. – 9. září 2020 v Praze. V případě vašeho zájmu
neváhejte nás kontaktovat elektronicky na adrese
vladimír.adamec@usi.vutbr.cz, příp. klasickým způsobem
na Vladimír Adamec, Ústav soudního inženýrství, Vysoké
učení technické v Brně, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno Medlánky. Na další spolupráci se těší

V návaznosti na proběhlá jednání s představiteli
ČSCH si vás dovolujeme informovat, že došlo k obnovení
činnost odborné skupiny „Chemie životního prostředí“ při
ČSCH. Rádi bychom navázali na dřívější aktivity našich
kolegů, zejména pana prof. Holoubka. Hlavním cílem je
vytvoření prostoru pro výměnu aktuálních informací, zkušeností a řešení problémů v oblasti chemických a fyzikálně-chemických dějů probíhajících v přirozeném
a antropogenně ovlivněném životním prostředí. Jako jeden

Vladimír Adamec, Vysoké učení technické v Brně
a Jan Tříska, Ústav výzkumu globální změny AV ČR, Brno

Akce v ČR a v zahraničí
Rubrika je k dispozici na webu na adrese http://csch.cz/akce/seznam/.

Odborná setkání
na výrazné administrativní obtíže i zátěž včetně uznání
vědeckou komunitou4,5. EPN konference představují platformu pro setkávání vědců, poskytovatelů vhodných technologií, podnikatelů, zástupců průmyslu a klinických lékařů. EPN v termínu 17. – 19. 6. 2019 uspořádala konferenci
NanoMedEurope (NME19) v portugalském městě Braga
(https://en.wikipedia.org/wiki/Braga). Organizačního zázemí se ujala International Iberian Nanotechnology Laboratory, INL (https://inl.int/). INL byla vytvořena jako projekt
portugalské a španělské vlády a představuje mezinárodní
platformu výzkumu v nanotechnologiích. Odborný program NME19 byl rozdělen na několik částí (detailní program je k dispozici na www.nme19.eu). První část byla
zaměřena na prezentace výzkumných a inovačních výstupů. Druhá část programu se zabývala postupem řešení
společných projektů H2020. Třetí část programu byla zaměřena na diskuse a hledání partnerů pro spolupráci jak
v oblasti výzkumu, tak v potencionálních průmyslových
aplikacích. Posluchači i členové EPN měli bohatou možnost výběru témat ze všech oblastí nanomedicíny.
Z přednášek je možné upozornit na následující vybraná
témata. Úvodní plenární přednáška pojednávala o zavedení
nového nanotechnologického produktu na evropský trh
(NanoXray: From the Idea to Market. Behind the Scenes).
V přednášce byly ukázány a shrnuty všechny potíže spojené se vstupními investicemi až po ostatní administrativní
a legislativní povinnosti. Po mnoha letech se podařilo takový produkt prosadit k reálnému využití. V následujícím

Nanomedicína na prvním místě
V polovině minulého století (v roce 1959) profesor
Richard Feynman řekl na své přednášce: „Tam dole je
spousta místa.“ Tím byly položeny základy pro nově vznikající multidisciplinární obor – nanotechnologie, který byl
dlouhý čas doménou pouze fyziků. Byly hledány a navrhovány nové metody a způsoby zkoumání, pomocí kterých se
lze co nejvíce přiblížit rozměrům nanometrů. Později byly
nanotechnologické přístupy využívány v chemii, včetně
organické či analytické chemie. Později se ukázalo, že
praktické využití nanotechnologií má potenciál i v biologii
a medicíně. Kombinace biologického, molekulárněbiologického, chemického a fyzikálního přístupu by mohla
být značně užitečná v cílené terapii závažných onemocnění, jako jsou zhoubné nádory, infarkty, vážné úrazy, nezvladatelné infekce či neurodegenerativní onemocnění.
S ohledem na takto závažný klinický přesah vznikla nanomedicína (klinické aplikace nanomedicíny lze očekávat
v diagnostice, zobrazovacích metodách a farmakoterapii)
(cit.1,2). Odborníci z různých oborů (materiálová chemie,
fyzika, fyzikální chemie, biofyzika, molekulární biologie,
farmakologie, biologie, medicína a průmysl) se začali intenzivně scházet a organizovat společné aktivity3.
V evropském prostoru se později vytvořilo unikátní seskupení, které vedlo ke vzniku platformy European Platform
for Nanomedicine, EPN (https://etp-nanomedicine.eu/
about-etpn/publications/). EPN má za cíl snížit a upozornit
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dni byla „keynote“ prezentace zaměřena na Nanomedicine
Against Infection Diseases. Samozřejmě jde o jedno
z dalších velmi významných klíčových témat počátku
21. stolení – v době poklesu terapeutické účinnosti používaných antimikrobiálních látek (vzestup rezistence).
V přednášce byly diskutovány a shrnuty všechny nejdůležitější směry přípravy vakcín k virům, především pandemickému viru HIV. Pro takový účel je možné využívat
modifikovaných nanočástic v kombinacích s peptidy, proteiny a dalšími různorodými molekulami. Podobně lze
postupovat při vývoji univerzální vakcíny proti chřipce.
Na základě nanotechnologické modifikace lze připravit
tzv. display technologii a tak urychlit vlastní přípravu
vhodné vakcíny. Kromě toho je možné využívat různých
typů nanočástic (jako jsou lipidické nanočástice) jako cílených transportérů. Následně se odborný program zaměřil
na Smart Therapeutic Nanosystems, kde byly prezentovány příspěvky na strategii léčby metastáz zhoubných nádorů, nádorů prsu, nádorových kmenových buněk a na posílení imunologické odpovědi k nádorům. Další skupina
prezentací se specializovala na vývoj vhodných nanonosičů léčiv především k buňkám nádorovým, ale i bakteriálním. V odpoledním bloku Nanostructured Theranostic
Systems byly představeny různé teranostické přístupy
(diagnostický a terapeutický) především k nádorovým
buňkám. Večerní blok Organ-on-a-chip and Biomimetic
System byl soustředěn na vývoj nových metod a způsobů
kultivace buněčných kultur a případné možné analýzy
technikami „lab on chip“. Tento blok prezentací pokračoval i další den a byl navíc rozšířen na oblast Nanobiosensing for Personalised Medicine. Odpolední blok prezentací
byl zaměřen na Cell Therapies and Regenerative Medicine. Závěrečný večerní blok prezentací se soustředil na
Advanced Medical Imaging. Velmi intenzivní program
konference byl ukončen po 19. hodině. Nedílnou součástí
NME19 byla posterová sekce, která vyplňovala prostory
mezi přednáškovými místnostmi a stánky prezentujících
firem. U posterů probíhala bohatá diskuse mezi jednotlivými přednáškovými bloky. Samozřejmostí takových akcí je,
že program byl doplněn o společenskou část, jak uvítací,
tak společnou večeři (s velmi dobrým a chutným menu)
s vystoupením tradiční portugalské hudby. Závěrem lze
shrnout, že konference byla velmi dobře organizačně zajištěna a odborný program byl vynikající. Sumárním a jednoznačným hlavním a nosným tématem konference
(nanomedicíny) byla a je cílená personalizovaná diagnostika a léčba nádorových onemocnění6,7. Jediným důvodem
k nespokojenosti bylo velmi chladné a deštivé počasí, které nás nutilo k používání svetru.
Rene Kizek
LITERATURA

6. Nam J., Son S., Park K. S., Zou W. P. Shea L. D.,
Moon J. J.: Nat. Rev. Mater. 4, 398 (2019).
7. Jain R. K. Stylianopoulos T.: Nat. Rev. Clin. Oncol. 7,
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39. Moderní elektrochemické metody
V krásném prostředí národního parku České Švýcarsko, v Hotelu Bellevue v Jetřichovicích u Děčína byl od
20. do 24. května 2019 pořádán již 39. ročník tradiční mezinárodní konference Moderní elektrochemické metody
(MEM). Konference MEM každoročně představuje široké
odborné veřejnosti novinky i stávající elektrochemické
metody s využitím nejmodernější techniky a materiálů.
Prezentovány jsou příspěvky z odborných pracovišť. Konference je otevřena různým formám aktivní účasti – přehledným sdělením, původním pracím i prezentacím firem.
Akce si i přes vysokou odbornou úroveň zachovává neformální atmosféru a dostatečný prostor k diskusím.
Série konferencí MEM má bohatou tradici sahající až
do roku 1980 (dle pamětníků lze konferenci přiřadit
k některým seminářům konaným v 70. letech 20. století).
Jak se podařilo zjistit prof. Ivanu Švancarovi, tvůrcem
původního názvu „Moderní elektroanalytické metody“ je
pravděpodobně dr. Miloslav Kopanica (přezdívaný Náčelník), který měl zásadní podíl na vzniku seminářů MEM.
Ještě za jeho aktivního působení došlo k drobné změně na
„Moderní elektrochemické metody“. Je ovšem nutno poznamenat, že celý název nebo zkrácené MEM používá
málokdo. Daleko více se vžil termín „Jetřichovice“. Proč?
MEM našly místa svého konání v mnoha městech
a vesnicích téměř po celém území Československa. Vzpomeňme Piešťany, Ostravu, Mezní Louku v srdci Českého
Švýcarska, Doksy, Nové Město na Moravě, beskydské
Trojanovice, krkonošský Bedřichov a Harrachov, Cikháj,
Nedvědice. Ovšem severočeské Jetřichovice (na polovině
cesty mezi Děčínem a Novým Borem), kde se MEM konaly poprvé v roce 1985 a od roku 2003 každoročně, jsme
přijali za své a hotel Bellevue (dříve Oleg Koševoj) jejich
hostitelem.
Jména pořadatelů konference se v průběhu let měnila
(např. Vědecko-technická společnost, SES logis,
BEST servis), ale od roku 1987 všem vytane na mysli jediné jméno, které se za nimi skrývá: paní Lenka Srsenová
(pro drtivou většinu účastníků blonďatá a stále usměvavá
„paní Lenka“), jež zajišťuje od A do Z vše, co je
s konáním MEM spojeno.
V letošním roce, stejně tak jako v několika předchozích letech, za vědeckou úroveň MEM byla zodpovědná
trojice odborných garantů doc. Tomáš Navrátil – Ústav
fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., Praha,
doc. Miroslav Fojta – Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.,
Brno, a dr. Karolina Schwarzová – UNESCO laboratoř
elektrochemie životního prostředí, Katedra analytické chemie, PřF UK, Praha.
Za zmínku stojí i fakt, že kromě místa konání došlo
i k obsahovému vývoji MEM. Zpočátku se jednalo o semi-

1. Wagner V., Dullaart A., Bock A. K., Zweck A.: Nat.
Biotechnol. 24, 1211 (2006).
2. Nishiyama N.: Nat. Nanotechnol. 2, 203 (2007).
3. EatonM.: Nat. Mater. 6, 251 (2007).
4. Moran N.: Nat. Biotechnol. 24, 121 (2006).
5. Anonym.: Nat. Mater. 5, 243 (2006).
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taktů. Pro pořadatele je známkou spokojenosti účastníků
i to, že většina z nich již patří mezi pravidelné návštěvníky
a konference MEM si našla své pevné místo v kalendáři
chemických akcí jak jednotlivců, tak mnoha vědeckých
pracovišť.
Bohužel, v jednom se letošní ročník negativně lišil od
ostatních. Počasí nám mimořádně nepřálo po stránce realizace doprovodného programu. Sice nedošlo na záložní
„mokrou variantu“ výletu, ale snad poprvé za posledních
mnoho let nebyla uspořádána tradiční „sausage party“ neboli táborák s opékáním špekáčků.
Dovolte nám, abychom touto cestou poděkovali sponzorům, jejichž podpora pomohla uspořádat letošní konferenci MEM. V první řadě je třeba zmínit společnost Metrohm, Česká republika, s.r.o., zastoupenou jejím ředitelem
dr. Peterem Barathem, která dlouhodobě podporuje vzdělávání mladých vědeckých pracovníků, rozvoj elektrochemie, ale i jiných vědeckých odvětví; dále společnostem
ComArr, spol. s r.o., International Society of Elecrochemistry, ChemPubSoc Europe a České společnosti chemické, časopisu Chemagazin a Fisher Scientific, spol. s r.o.
V závěru bychom rádi poděkovali též všem účastníkům konference, kteří svou přítomností, svými přednáškami, svými konstruktivními komentáři nebo účastí
v neformálních diskusích pomohli dosáhnout odpovídající
vysoké úrovně této již tradiční mezinárodní vědecké konference.
Ještě jsme ani nestačili zpracovat výstupy z 39. ročníku MEM a již začínáme připravovat jubilejní 40. ročník
MEM, který se bude opět konat v Jetřichovicích, ve dnech
25. – 29. května 2020. Těšíme se na setkání s vámi.
T. Navrátil a L. Srsenová

náře určené pro doškolování uživatelů elektroanalytických
přístrojů z praxe. Změny po roce 1989 ovlivnily velmi
výrazně chemický průmysl i laboratoře a tím i negativním
způsobem užívání těchto přístrojů v praxi a potažmo
i účast analytických chemiků z praxe na seminářích MEM.
Zvyšoval se proto podíl vědeckých pracovníků z vysokých
škol a AV ČR a konference získala vysokou odbornou
úroveň. Naštěstí rozdělení Československa nesnížilo počet
slovenských účastníků a s potěšením lze konstatovat, že
v posledních dvou desetiletích průběžně narůstá i počet
zahraničních vědeckých pracovníků a studentů. V roce
2019 přijeli hosté z Německa, Ruska, Ukrajiny, Egypta,
Polska, USA. Během předchozích ročníků jsme měli možnost přivítat i elektrochemiky z Jihoafrické republiky, Iránu, Slovinska, Rakouska, Indie, Litvy, Nizozemska, Velké
Británie a dalších zemí. Mezi účastníky bychom nalezli
mnoho profesorů, docentů, členů České společnosti chemické (včetně členů Hlavního výboru a Předsednictva),
členů International Society of Elecrochemistry (včetně
bývalých a současných regionálních zástupců, předsedů
divizí), členů Bioelectrochemical Society, bývalého viceprezidenta Akademie věd ČR a mnoho jiných významných
osobností našeho vědního oboru.
S postupným nárůstem vědeckých pracovníků rostl
i počet aktivních účastníků. Z původní trojice přednášejících v 70. letech až po rekordních 70 v roce 2016.
I v letošním roce jsme se k rekordním počtům přiblížili
prostřednictvím 63 aktivních a 7 pasivních účastníků.
Veškeré příspěvky byly prezentovány ústně
v anglickém, českém či slovenském jazyce v 11 blocích.
Všechny příspěvky dosahovaly vysoké úrovně a byly shrnuty do konferenčního sborníku, který byl vydán v tištěné
podobě a kromě toho je k dispozici i v podobě elektronické
na
adrese:
https://www.bestservis.eu/images/file/
sb_mem_19/Sbornik_metody19.pdf. Sborník byl zaslán
k indexaci ve Web of Science – Conference Proceedings
Citation Index (Clarivate Analytics), a doufáme, že bude
akceptován, stejně jako se stalo u všech předcházejících
devíti ročníků. Stejně tak věříme, že se nám podaří vydat
zvláštní číslo některého z impaktovaných časopisů, složené
z rozšířených příspěvků 39. MEM.
Všichni účastníci vč. organizátorů a garantů si velmi
považují neformální atmosféry, odborných, a přitom přátelských diskusí a nevázaných pracovních i osobních kon-

52. Heyrovského diskuse: Elektrochemie organických sloučenin a biopolymerů
Ve dnech 16. – 20. června 2019 se konal v Liblicích
u Mělníka již 52. ročník tradiční konference Heyrovského
diskuse. Jako hlavní téma v tomto roce byla zvolena
„Elektrochemie organických sloučenin a biopolymerů“.
Konference byla organizována u příležitosti 60. výročí
udělení Nobelovy ceny prof. Jaroslavu Heyrovskému za
vynález polarografie a jako vzpomínka na zakladatele
621

Chem. Listy 113, 617641(2019)

Bulletin

Ruska, Ukrajiny, Velké Británie, Slovinska, Polska, Turecka, Maďarska aj.). Mezi účastníky bylo mnoho členů České společnosti chemické (včetně členů Hlavního výboru
a Předsednictva), International Society of Elecrochemistry
(včetně bývalých a současných regionálních zástupců,
předsedů divizí), Bioelectrochemical Society, ředitele
a bývalého ředitele ÚFCHJH, bývalého viceprezidenta
Akademie věd ČR a mnoho jiných významných osobností
tohoto vědního oboru.
Veškeré příspěvky byly prezentovány ústně
v anglickém jazyce v 5 blocích, které byly vždy uvedeny
vyzvanými přednáškami, proslovenými významnými vědeckými kapacitami v uvedených podoblastech elektrochemie. Nechceme zde vyzdvihovat žádná konkrétní jména
ani názvy přednášek, protože příspěvky všech účastníků
dosahovaly velmi vysoké úrovně.
Pro všechny zájemce o podrobnější informace je
k dispozici webová stránka http://www.jh-inst.cas.cz/
~hdisc/2019/, kde je možné mj. stáhnout program konference, sborník, ale i částečnou fotodokumentaci.
Velký dík patří sponzorům, jejichž podpora umožnila
uspořádat 52. ročník HD včetně doprovodného programu,
zejména pak společnosti Metrohm, Česká republika, s.r.o.,
zastoupené jejím ředitelem dr. Peterem Barathem, která
dlouhodobě významně podporuje vzdělávání mladých
vědeckých pracovníků, rozvoj elektrochemie, ale též dalších vědním odvětví, České společnosti chemické, firmě
ComArr, spol. s r.o., International Society of Electrochemistry, Bioelectrochemical Society, ChemPubSoc Europe.
Poděkování patří i všem účastníkům konference, kteří
pomohli dosáhnout tradiční vysoké úrovně naší mezinárodní vědecké konferenci.
T. Navrátil a L. Srsenová

elektrochemie nukleových kyselin prof. Emila Palečka,
který zemřel v listopadu loňského roku.
Heyrovského diskuse jsou pořádány Ústavem fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. (ÚFCHJH) každoročně od roku 1968. K organizaci některých ročníků byl
přizván Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. (BFÚ).
Obecnou filosofií Heyrovského diskusí je zorganizování setkání zkušených vědců, mladých výzkumných pracovníků, ale i studentů, specializovaných v určitém oboru
elektrochemie. Účelem setkání je prezentovat v přátelském
duchu své nejnovější výsledky výzkumu a zúčastnit se
neformálních vědeckých a odborných diskusí jak v rámci
přednášek, tak i mimo ně a zapojit tak mladé vědce – studenty.
Místem konání prvních ročníků Heyrovského diskusí
byl zámek Liblice u Mělníka, patřící AV ČR. Další ročníky se pořádaly na zámku Bechyně, v Brně, avšak své tradiční místo konání nalezly hlavně ve zdech zámku Třešť
u Jihlavy. Vzhledem k jeho probíhající rekonstrukci se
účastnící vrátili do středočeských Liblic. Jedná se o jednu
z nejcelistvějších památek českého vrcholného baroka ve
středočeském kraji a rekonstrukce ukončená v roce 2007 ji
proměnila v moderní, konferenční a kulturně vzdělávací
centrum AV ČR, které nabízí účastníkům Heyrovského
diskusí ideální prostředí a zázemí.
Organizováním jednotlivých ročníků jsou pověřování
vedoucí vědečtí pracovníci ÚFCHJH a případně někteří
další významní elektrochemici (přehled lze nalézt např. na
http://www.jh-inst.cas.cz/~hdisc/2019/history.htm). V roce
2019, stejně jako v letech 2012 a 2014, byli organizací
pověřeni doc. Tomáš Navrátil (ÚFCHJH) a doc. Miroslav
Fojta (BFÚ) a technicko-organizačním zabezpečením firma Lenka Srsenová – BEST Servis, Ústí nad Labem.
Každý rok je jako hlavní diskusní téma vybrán specifický obor elektrochemie. V roce 2019 jsme zvolili:
„Elektrochemie organických sloučenin a biopolymerů“
s několika podtématy (Vztah struktury a reaktivity v redox-aktivních molekulárních systémech; Elektrochemie
a elektroanalýza léčiv, bioaktivních látek, genotoxických
a ekotoxických látek; Elektrochemie biopolymerů; Biologické membrány a jejich transportní procesy; Nové materiály a nanotechnologie pro elektrochemické senzory).
Počet účastníků sice nedosáhl rekordních hodnot zaznamenaných v posledních desetiletích (tj. v roce 2012 při
45. ročníku, kdy stejní organizátoři jako v letošním roce
přivítali 98 účastníků), avšak i tak dosáhl nadprůměrné
hodnoty 48 osob, z nichž více než jedna třetina přicestovala ze zahraničí (Slovenska, USA, Německa, Japonska,

15th International Students Conference
„Modern Analytical Chemistry“
Ve dnech 19. a 20. září 2019 byl Chemický ústav
Přírodovědecké fakulty UK již po patnácté místem setkání
studentů doktorského studia oboru analytická chemie, kteří
zde na mezinárodním fóru měli příležitost prezentovat
a diskutovat výsledky svého výzkumu. Konference pořádaná Katedrou analytické chemie PřF UK probíhala pod
záštitou Division of Analytical Chemistry European Chemical Society a Division of Analytical Chemistry IUPAC.
Padesát osm přednášejících ze čtrnácti univerzit šesti zemí
(Bělorusko, Německo, Polsko, Rusko, Srbsko a Česká
republika) předneslo zajímavé příspěvky ze všech částí
analytické chemie, od výzkumu a vývoje nových analytických technik, přes optimalizace metod až po aplikaci analytické chemie v environmentálním, medicínském či historickém výzkumu. Z jednotlivých příspěvků bylo patrné, že
analytická chemie je – i díky nové generaci analytických
chemiků – moderním, mnohovrstevným, stále se rozvíjejícím oborem se skvělou perspektivou. Kvalita příspěvků
byla vysoká jak po stránce obsahové, tak po stránce jazykové, neboť jednacím jazykem konference je výlučně an622
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společnosti. Druhý ročník této společné konference se
uskutečnil ve dnech 30. 8. – 3. 9. 2009 v Zakopaném
(Polsko) pod záštitou „Polish Society of Calorimetry and
Thermal Analysis“. V červnu 2011 se uskutečnil již
18. ročník TERMANALu, který byl zároveň třetím ročníkem společné česko-maďarsko-polsko-slovenské termoanalytické konference, a byl organizován „Pracovní skupinou pro termickou analýzu a kalorimetrii na Slovensku“,
jejímž předsedou je prof. Peter Šimon (STU
v Bratislavě, SR). V pořadí čtvrtý ročník se uskutečnil
v Pardubicích v roce 2013, který organizovala česká
odborná skupina.
Cyklus společných konferencí „čtyř států“ pokračoval
v r. 2015 v polském Zakopaném a odstartoval tak druhý
cyklus konference. 6. ročník konference se uskutečnil
v roce 2017, a to v Budapešti. Po deseti letech se tak setkání „čtyř států“ vrátilo do země, která hostila první společné
setkání termoanalytiků. Přitom tento ročník byl poprvé
spoluorganizován společně s konferencí Journal of Thermal Analysis and Calorimetry.
Zatím poslední ročník konferencí „čtyř států“ se uskutečnil ve dnech 18. – 21. 6. 2019, a to opět v Budapešti.
Rok 2019 je totiž rokem, kdy Journal of Thermal Analysis
and Calorimetry slaví 50. výročí svého založení. Tato významná příležitost byla využita k zorganizování 2nd Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference and
7th V4 (Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovak) Thermoanalytical Conference.
Na konferenci v Budapešti se sešlo téměř
500 účastníků z více než 40 zemí, kteří v přátelské atmosféře diskutovali o termické analýze. Celkem zaznělo
5 plenárních, 16 zvaných přednášek a 150 přednášek. Bylo
vystaveno 200 plakátových sdělení v elektronické podobě,
které byly zaměřeny na využití metod termické analýzy
pro nejrůznější oblasti výzkumu. V rámci konference byla
zajímavá příležitost pro mladé vědce z ČR, kteří měli možnost ucházet se o V4 Travel Grants. Dva zástupci obdrželi
toto ocenění a měli možnost se konference zúčastnit. Jedná

gličtina, což napomáhá kultivaci jazykových znalostí jejích
účastníků. Kromě odborné stránky konference bezesporu
přispěla i ke sdílení zkušeností a navazování kontaktů
s jinými pracovišti. Většina příspěvků byla jako rozšířené
abstrakty publikována i v konferenčním sborníku abstrahovaném ve Web of Science (dostupný na webové stránce
konference: http://www.natur.cuni.cz/isc-mac/).
Za úspěchem konference stojí i podpora jejích sponzorů, předních firem dodávajících vybavení nebo chemikálie pro analytické laboratoře, konkrétně firem Ecom
(www.ecomsro.com),
Fisher
Scientific
(www.thermofisher.cz), Lachner (www.lach-ner.com),
Optik Instruments (www.brukeroptics.cz), 2Theta (http://
www.2theta.cz/) a Zentiva (www.zentiva.cz). Všem sponzorům patří velký dík organizátorů i účastníků konference.
Jménem organizátorů si dovoluji co nejsrdečněji
pozvat na 16. ročník konference, který se uskuteční ve
dnech 17. a 18. září 2020. Veškeré informace naleznou
zájemci na webových stránkách konference: http://
www.natur.cuni.cz/isc-mac/
Karel Nesměrák
Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta UK

Termická analýza v Budapešti
Významnou spoluprací národních termoanalytických
skupin Česka, Maďarska, Polska a Slovenska je organizování společné konference čtyř států.
Historie vzniku společných termoanalytických konferencí se datuje do období 2006 až 2007, kdy se předsedové
čtyř národních termoanalytických skupin (Jaroslav Šesták
– ČR, Csaba Novak – Maďarsko, Barbara Pacewska –
Polsko a Peter Šimon – SR) rozhodli pořádat společné
mezinárodní termoanalytické konference. První společné
setkání termoanalytiků ze „čtyř států“ uspořádala maďarská skupina v květnu 2007 (Sopron), které se uskutečnilo
v rámci oslav 100. výročí založení Maďarské chemické

Foto: Zástupci z ČR na závěrečném společném večeru k 50.
výročí založení Journal of Thermal Analysis and Calorimetry

623

Chem. Listy 113, 617641(2019)

Bulletin

se o Ing. Petru Zemenovou, Ph.D. a Ing. Jaroslava Bartáka,
Ph.D. Oběma blahopřejeme!
Na webových stránkách OSTA (www.thermalanalysis.cz) lze najít další informace o odborné skupině
včetně akcí z oblasti termické analýzy nejen v České republice, ale také ve světě (17. ICTAC, 30. 8. – 4. 9. 2020,

Krakow). Nejbližší bude v rámci odborného programu 72.
Sjezdu chemiků (6. 9. – 9. 9. 2020, Praha) opět sekce termické analýzy, tentokrát popáté. Všichni zájemci o teplozpyt jsou vítáni.
Petra Šulcová,
předsedkyně Odborné skupiny termické analýzy

Evropský koutek
cenu individuálního členského předplatného časopisů
CPSE, projednal stav financí asociace. Zvlášť se zabýval
prodloužením grantového projektu na podporu konferencí,
které jsou pořádány členskými společnostmi CPSE nebo
mají logickou vazbu na tyto společnosti. Projednal též
harmonogram nominací na titul Fellow CPSE pro další
kolo. Jako zvláštní bod byl projednán i stav spolupráce
s partnerskými společnostmi v Asii.
V rámci programu akce výbor přijal pozvání Polské
chemické společnosti na zahájení kongresu PTCH, který se
konal na počest 100. výročí založení spolku. Za CPSE
promluvil na sjezdu prof. E. Peter Kündig, předseda
schůze CPSE 2019.

Evropské vydavatelské společenství chemiků
zasedalo ve Varšavě
Ve dnech 2. – 3. září 2019 zasedal v sídle Polské chemické společnosti výbor ChemPubSoc Europe (CPSE),
který se zde sešel opět po osmi letech. Na pořadu jednání
byla aktuální analýza měnícího se trhu s vědeckými informacemi v souvislosti s „Open Science“ a „Open Access“
podle Plánu S. Byl projednán stav časopisů CPSE a jejich
vývoj v období od minulé schůze v Bernu a výhled do
budoucnosti. Bylo odsouhlaseno založení dvou nových
časopisů, jednoho, který by se věnoval vývoji chemických
metod a druhého, zaměřeného na analytickou chemii. Výbor schválil změny vedoucích redaktorů časopisů ChemSusChem, ChemPlusChem a odsouhlasil jmenování
Dr. Jonathana Faize šéfredaktorem časopisu ChemPlusChem a Dr. Francesky Rity Novara šéfredaktorkou
časopisu ChemistyOpen. Výbor odsouhlasil nezměněnou

Příspěvek vznikl za přispění grantu MŠMT INTERVECTOR LTV17006.
Pavel Drašar

Aprílový klub
Zpráva pro pejskaře: pozor na česnek!
A zpráva pro ty co chtějí hubnout: místo čokolády jezte
česnek nebo cibuli!
Česnek obsahuje látku, zvanou theobromin, která je pro
psa jedovatá. ... Ale je třeba dávat pozor i na jiné potraviny. Theobromin je i v cibuli, pažitce, jarní cibulce ...

Zkušená veterinární lékařka Martina Frühauf Kolářová,
Květy, 25/2019, s. 27.
Miroslav Novák
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Zprávy
Nature – 150 rokov

schôdze známe ako „tabakový parlament“. Práve na týchto
schôdzach, kam v tom čase chodil aj známy astronóm Joseph Norman Lockyer, sa zrodila myšlienka vydávať prírodovedecký časopis pre odbornú aj širšiu verejnosť s dôrazom na spravodajstvo. Lockyer sa napokon stal prvým
šéfredaktorom časopisu a v tejto funkcii vytrval neuveriteľných 50 rokov (1869–1919).
J. N. Lockyer (1836–1920) sa narodil ako syn lekára
v stredoanglickom meste Rugby a získal primerané stredoškolské vzdelanie. Jeho rodičia však zomreli skôr, ako
dosiahol 19 rokov a on získal na odporúčanie známych
úradnícke miesto na ministerstve vojny, kam nastúpil
r. 1857, keď bezprostredne predtým cestoval po Európe,
aby si osvojil francúzštinu a nemčinu. Usadil sa vo Wimbledone, ktorý bol vtedy samostatnou obcou v južnom
susedstve Londýna. Tam bol spoločensky aktívny a zoznámil sa s miestnou skupinou kresťanských socialistov.
V tom čase začínajúce sa hnutie sa neskoršie stalo jedným
z koreňov a pilierov Labour Party. Keď Lockyer zistil, že
jeden z jeho susedov má dobrý ďalekohľad, kúpil si rovnaký prístroj a začal pozorovať povrch Mesiaca. Postupne
prikupoval ďalšie dokonalejšie prístroje a s nimi si založil
observatórium priamo v Londýne, kde sa plne venoval
astronómii. Od svojich známych chemikov sa naučil niečo
o spektroskopii. Najpozoruhodnejším výsledkom jeho
štúdia bolo r. 1868 zistenie čiary v spektre slnečného žiarenia, ktorú prisúdil prvku dosiaľ neznámemu a dal mu názov hélium. Je dobre známa história tohto objavu
(popísané vlani v Čs. Čas. Fyz.3), ako list, v ktorom Lockyer hlásil svoj objav parížskej akadémii vied, prišiel v ten
istý deň ako telegram od francúzskeho fyzika Pierre J. C.
Jansenna z Indie, kde bol pozorovať zatmenie slnka.
Ako čerstvý objaviteľ alebo spoluobjaviteľ nového
prvku sa teda Lockyer ujal vedenia nového časopisu.
S Macmillanovým vydavateľstvom už skôr spolupracoval
ako poradca pri vyberaní prírodovedeckej literatúry. Bolo
iste výhodou, že Nature sa mohol oprieť o finančne dobre
zabezpečenú firmu so ziskami z úspešných titulov
z beletrie4 na rozdiel od iných vtedajších podobných projektov, ktoré mali z ekonomických dôvodov len krátky
život. Časopis Nature dlho neprinášal zisk a až koncom
19. storočia sa stal finančne sebestačným. Vo svojich začiatkoch bolo Nature len spravodajské médium a až po
dvoch desaťročiach sa stalo prostriedkom na rýchle
a stručné oznámenia o vedeckých objavoch, ako ho poznáme v neskorších rokoch. Tieto príspevky mali byť písané
tak, aby boli zrozumiteľné aj laikom so širším všeobecným
vzdelaním a rozhľadom a obvykle končili odkazom, že
podrobnosti budú uverejnené inde. Takto vyšli tisíce vedeckých prác, medzi ktorými možno najviac vyniká slávna
práca (DNA – double helix) Watsona a Cricka z r. 1953
(cit.5), ktorá končí obligátnou vetou: Full details will be
published elsewhere.
Pre ďalší osud Nature bol významný rok 1893, keď

Na tomto mieste je zbytočné predstavovať vedecký
časopis Nature a vysvetľovať jeho význam. Toto prestížne
periodikum oslávi 4. novembra 150. výročie svojho
vzniku1. Dá sa povedať, že dnes to nie je len svetoznámy
časopis, ale skôr inštitúcia.
Od iných vedeckých časopisov sa Nature v niečom
odlišuje. Obsah: okrem pôvodných vedeckých prác a súborných referátov má širokú rubriku spravodajstva o dianí
vo svete vedy. Periodicita: nie je veľa vedeckých časopisov, ktoré vychádzajú každý týždeň, čo práve umožňuje
prinášať aktuálne spravodajstvo. Vydavateľstvo: časopis
založila súkromná rodinná firma a nie je spojený so žiadnou vedeckou spoločnosťou alebo organizáciou.
Začiatky a takmer celá existencia jubilujúceho časopisu je zviazaná s vydavateľstvom Macmillan2. Tento pôvodne rodinný podnik založili bratia Daniel a Alexander Macmillanovci. Rodina pochádza zo Škótska, kde je doložená
v 17. storočí na jednom z ostrovov pri západnom pobreží.
Okolo r. 1700 sa rodina usadila na ostrove Arran neďaleko
Glasgowa. Jeden člen rozvetvenej rodiny, Duncan, otec
spomínaných bratov, sa r. 1816 presťahoval na škótsku
pevninu do prímorského mesta Irvine. Daniel (1813–1857)
sa narodil ešte na Arrane, Alexander (1818–1896) už
v Irvine. Krátko po presťahovaní Duncan zomiera a bratia
vyrastajú v opateri matky a starších bratov. Pri zlých majetkových pomeroch získali len minimálne školské vzdelanie. Daniel ako desaťročný sa vydal na životnú púť do
sveta kníh ako učeň u miestneho kníhkupca, kde ostal až
do r. 1831. S výbornými referenciami odišiel pracovať do
väčšieho obchodu v Glasgowe, ale čoskoro musel pre vážnu chorobu zamestnanie prerušiť a vrátiť sa domov. Po
uzdravení odišiel r. 1833 do Londýna, ale tam nenašiel
vhodné zamestnanie a tak sa musel uspokojiť s miestom
v kníhkupectve v Cambridge. Jeho snaha usadiť sa v Londýne bola napokon úspešná, keď získal miesto u firmy
Seeley, v nakladateľstve, ktoré sa špecializovalo na náboženskú literatúru. Danielov brat Alexander zatiaľ viedol
akýsi neusporiadaný život a keď sa dostal do ťažkostí, na
Danielov príhovor tiež dostal miesto vo firme Seeley. Tam
bratia usilovne pracovali a čítaním kníh sa snažili doplniť
vzdelanie, ktoré im v detstve nemohla poskytnúť škola. Už
r. 1842 začali pomýšľať na založenie vlastného vydavateľstva a myšlienku rýchlo realizovali (1843). Za sídlo si zvolili Cambridge, kde očakávali dobrý odbyt ako vo významnom univerzitnom centre. V tom čase však Daniel
čoraz viac chorľavel a starosť o firmu postupne celá prechádzala na Alexandra. Ten najprv otvoril v Londýne pobočku a neskoršie tam preniesol sídlo firmy. Za dvadsať
rokov vydavateľstvo získalo dobrú povesť a malo široký
okruh osvedčených autorov beletrie aj náučnej literatúry.
Alexander Macmillan sa rýchlo stal známym v londýnskych intelektuálnych kruhoch – usporadúval pravidelné
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učebnici fyziky dôkladne nahradzujú cudzie výrazy nemeckými: Maximum/Hochwert. Minimum/Mindestwert.
Elastizität/Dehnbarkeit8. Nasledovala úsmevná reakcia
anonymného čitateľa, ktorý v liste redakcii navrhol nahradiť slovo binokular príšerou Doppelaugigenbenutzbarkleinsehwerkzeug9. R. 1936 Nature referovala podrobne o oslavách výročia založenia univerzity v Heidelbergu,
ktoré sa stali pompéznou oslavou nacistickej ideológie.
Táto univerzita slúžila ako príklad nacistického ovládnutia
vedeckého života v Nemecku. Takéto písanie samozrejme
neostalo v Nemecku bez patričnej odozvy. Koncom roku
1937 došlo k zákazu časopisu, vyradeniu z knižníc a tam,
kde sa ešte časopis odoberal, sa s ním muselo zaobchádzať
v režime „tajné“10.
Ako som už spomínal, v 30. a 40. rokoch sa Československo objavovalo často na stránkach Nature. Boli to najmä príspevky v spravodajskej rubrike, správy o vedeckých
spoločnostiach (Čs. Rada badatelská, Masarykova Akademie práce), prehľad článkov v Collection, nekrológy (často
aj osobností, ktoré mali k prírodným vedám veľmi vzdialený vzťah) a recenzie. Tak vyšla napríklad recenzia knižky
Karla Čapka Zahradníkův rok alebo knihy Ferdinanda
Píseckého o M. R. Štefánikovi. Za vrchol tu môžeme považovať dva články o T. G. Masarykovi, ktoré vyšli pri
jeho abdikácii11 a smrti12. Z vojnového obdobia treba vyzdvihnúť podrobnú správu o konferencii v Cambridge
r. 1941 pri príležitosti 300. výročia cesty J. A. Komenského
do Anglicka za účasti vrcholných predstaviteľov britskej
vedy, nášho odboja a diplomatických predstaviteľov štátov, kde Komenský pôsobil13. Išlo asi o najvýznamnejšiu
kultúrno-politickú udalosť čs. zahraničného odboja. Neskôr vyšli nekrológy slovenských politikov Milana Hodžu
a Ivana Markoviča. Z povojnových rokov uveďme aspoň
zoznam českých vedcov, ktorí zahynuli ako obete
perzekúcií14 a obšírnu správu o oslavách 600 rokov Karlovej univerzity15. Nešťastné udalosti v auguste 1968 Nature
reflektovala v úvodníku 31. augusta (cit.16) a v čísle je aj
informácia o svetovom geologickom kongrese, ktorý sa za
účasti 3000 vedcov z celého sveta konal práve v týždni,
keď Prahu zaplavili tanky (s dojmami účastníka z Veľkej
Británie). Za to, že sa na stránkach Nature meno Československa dostalo do povedomia svetovej vedeckej komunity,
patrí časopisu naša vďaka.
Vráťme sa ešte k rodine Macmillanovcov. Koncom
19. storočia prešlo vedenie vydavateľstva na synov a neskoršie na vnukov zakladateľov firmy Daniela a Alexandra. Z nich bol najznámejší Danielov vnuk Harold Macmillan (1894–1986), ktorý okrem účasti na vedení firmy sa
venoval predovšetkým politike. Poslancom za Konzervatívnu stranu sa stal už r. 1924, neskoršie zastával rad vládnych funkcií a jeho kariéra kulminovala v rokoch 1957 až
1963, keď bol premiérom17. Po odchode z politiky sa venoval úplne vedeniu vydavateľstva. Po jeho smrti sa postupne začal zmenšovať vplyv rodiny na vedenie firmy aj
časopisu Nature, kam vstúpil nemecký kapitál, až napokon
v polovici r. 2018 ostalo v tiráži Nature len meno Springer.
Keď koncom r. 1965 zomrel šéfredaktor J. Brimble,
vyšiel v Nature rozsiahly nekrológ s chválou na jeho pôso-

Lockyer získal za spolupracovníka redakcie a svojho zástupcu Richarda Armanda Gregoryho (1864–1952).
R. Gregory, rodák zo západoanglického Bristolu, mal to,
čo sa u nás pred istým časom nazývalo robotnícky pôvod.
Jeho otec bol aktívny v začínajúcom odborovom a robotníckom hnutí. Richard sa však skôr ako o politiku zaujímal
o astronómiu, ale už v mladosti sa zoznámil s radom budúcich politikov, napríklad s medzivojnovým labouristickým
premiérom Ramsayom MacDonaldom a so spisovateľom
(sci-fi) H. G. Wellsom ľavicového zamerania. Tomu zodpovedalo celé obdobie Gregoryho pôsobenia vo vedení
Nature. V medzivojnových rokoch sa okolo Nature sústredil rad vedcov ľavicového zmýšľania. Z mnohých menujme aspoň niekoľko známych mien: P. M. S. Blackett,
J. D. Bernal6, J. B. S. Haldane, ekonómovia G. D. H. Cole,
a J. M. Keynes alebo hlavný ideológ Labour Party Harold
Laski. Môže sa zdať paradoxné, že takéto zoskupenie sa
sformovalo okolo časopisu patriaceho rodine, v ktorej
strede bol významný konzervatívny politik a neskorší premiér Harold Macmillan, v tom čase už so silným vplyvom
na vedenie firmy. Na druhej strane je rovnako paradoxné,
že Harolda Macmillana sociálny pôvod vôbec nepredurčoval stať sa vrcholným konzervatívnym politikom, tým
skôr, že Škótsko nikdy nebolo naklonené tejto politickej
strane. V našich končinách by takáto situácia, keď redakcia časopisu je na opačnej politickej platforme ako jeho
majiteľ, ťažko mohla vzniknúť, ale platí tu asi, že „iný
kraj, iná doba, iný mrav“.
R. Gregory viedol Nature do konca r. 1938. Často
však ďalej prispieval zásadnými článkami a redakciu odovzdal dvojici A. J. V. Gale a L. J. F. Brimble, ktorá už dlhšie v redakcii pracovala. Prvý z nich opustil Nature
r. 1961, druhý zomrel koncom r. 1965, keď do dovŕšenia
storočnice chýbali len 4 roky. Takéto dynastické odovzdávanie funkcie by tiež u nás asi nebolo možné pri zložitom
systéme súbehov a výberových pokračovaní, ktoré bývajú
niekedy spojené s rozličnými nešvármi.
Mohlo by sa zdať, že v takomto príspevku pri
150. výročí časopisu stačí pohľad do jeho bohatej histórie
a niekoľko všeobecných zdvorilostných viet o zásluhách
o rozvoj vedy a podobne. V tomto prípade však stoja za
spomenutie (pre nás ako dedičov spoločného štátu) dve
okolnosti: ostro vyhranený antinacistický postoj v rokoch
pred 2. svetovou vojnou a veľký počet príspevkov o Československu najmä v 30. a 40. rokoch minulého storočia.
Redakcia už v 1. polovici r. 1933 reagovala na udalosti v Nemecku. Ronald Brightman, najčastejší autor úvodníkov v tomto období v recenzii zbierky článkov a prejavov
H. G. Wellsa After Democracy varuje pred nacizmom
a predvída upevňovanie diktátorských režimov v Európe.
V inom úvodníku7 o situácii v Nemecku autor konštatuje,
že „sa zdá, že Nemecko sa oddalo telom a dušou Herr Hitlerovi“. Až do vypuknutia vojny uverejňuje Nature takmer
v každom druhom čísle úvodníky, spravodajské príspevky
alebo recenzie, v ktorých vyjadruje svoj postoj voči nacizmu. Osobitne si bral na mušku ministerstvo školstva a jeho
nariadenia o vyučovaní jednotlivých predmetov (dejepis,
matematika). Jeden recenzent si všimol, ako sa v jednej
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benie v časopise18. Neskoršie sa však ukázalo, že situácia
v redakcii bola skôr neutešená: personálne obsadenie bolo
nedostatočné a pracovné priestory nevyhovujúce. Do vedenia časopisu teraz prišiel človek zvonku John Maddox,
predtým pracujúci v nadácii, ktorá sa venovala vyučovaniu
prírodných vied. Situáciu popísal v rozlúčkovom článku
o 30 rokov19. Keď ho oslovili Macmillanovci, „nemal chuť
ísť do toho“, ale uvedomil si, že je to ponuka, ktorá by sa
nemala odmietnuť. Zistil, že redakcia nezvláda spracovať
vysoký počet prichádzajúcich príspevkov a korešpondencie a počet nevybavených restov dosahuje číslo vyše 2000.
Trvalo 18 mesiacov, kým sa podarilo všetko spracovať.
Maddox v článku nehodnotil pozitívne spoluprácu svojich
predchodcov Galea a Brimblea, ale posudzovať dnes celú
záležitosť bez znalosti pozadia nie je možné. Maddox ostal
v Nature tiež úctyhodný čas do konca r. 1995 a jeho nasledovník Philip Campbell tam pracoval tiež viac ako
20 rokov, do polovice r. 2018.
Po Campbellovi prišlo k výraznej zmene, keď sa šéfredaktorkou prvý raz stala žena, Dr. Magdalena Skipper,
ktorá už dlhšie pracovala v rozličných funkciách spojených s časopisom a jeho vydavateľstvom. Čo táto zmena
priniesla, ťažko po roku odhadnúť. Politická línia však
ostáva nezmenená aspoň v dvoch bodoch: vytrvalé varovanie pred brexitom a jeho dôsledkami pre britskú vedu
a kritický postoj k prezidentovi Trumpovi.
Meno novej šéfredaktorky je veľmi príhodné: Slovo
skipper je tiež hovorový výraz pre kapitána (lode alebo
športového družstva). Dúfajme teda, že nová kapitánka
redakcie sa bude dobre orientovať v rozbúrených vodách
súčasného svetového diania a želajme časopisu pri jeho
jubileu šťastnú a úspešnú plavbu.
Ján Čaplovič

tým, že za 1. svetovej vojny utrpel vážne zranenie pri
bojoch na francúzskom fronte a za 2. svetovej vojny
sa zranil pri leteckej havárii v severnej Afrike, kde bol
pridelencom britskej vlády pri spojeneckom veliteľstve v Stredomorí.
18. W. W.: Nature 208, 819 (1965).
19. Maddox J.: ibid. 378, 521 (1995).

Od piva po elektrochemii.
33. Letní škola chemie nabídla atraktivní témata
Tisková zpráva

Praha, 2. září 2019 – Ve dnech 27. – 29. srpna 2019
proběhla v pořadí již 33. Letní škola pro pedagogy
a studenty středních škol, kterou pravidelně pořádá Vysoká škola chemicko-technologická (VŠCHT Praha). Letošní
ročník byl zajímavý zejména svým zaměřením. Pod již
tradičním názvem „Chemie pro život“ se ukrýval nápaditý
program nabitý přednáškami v podání těch nejpovolanějších odborníků. Přítomní se mimo jiné dozvěděli, jak se
falšují potraviny nebo jak stanovit koncentraci léku pomocí mobilního telefonu.
V průběhu akce se setkávají přední odborníci
z VŠCHT Praha se středoškolskými pedagogy i jejich nadanými žáky a vzájemně se inspirují. Přednášky se zaměřují především na nové trendy a poznatky z různých oblastí
chemie, které se běžně v průběhu standardní středoškolské
výuky neprobírají. Učitelé tak mohou zatraktivnit svou
výuku a motivovat žáky ke studiu chemie. Studenti zase
měli možnost vyřešit pestrou nabídku laboratorních úloh,
a to přímo v moderně vybavených laboratořích VŠCHT
Praha.
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Cesta badatelsky orientované výuky
Cílem programu Letní školy chemie je především
zvýšení přitažlivosti výuky chemie a rozšíření obzorů jak
středoškolským kantorům, tak jejich studentům. Na akci
byl také blíže představen projekt Amgen Teach, který podporuje zatraktivnění vyučování pomocí tzv. badatelsky
orientované výuky. „Badatelsky orientovaná výuka dává
žákům možnost být při vlastním bádání v hodinách aktivními, tj. navrhovat postupy práce při řešení zadaného problému, realizovat je, vyhodnotit, společně diskutovat výsledky. Každý z žáků ve třídě může při skupinové práci
využít svých silných stránek a tím zažívat pocit úspěchu,
což je při studiu jakéhokoliv předmětu velmi důležité. Tím
se zvyšuje nejenom motivace pro další činnost, ale i pro
budoucí studium. Tento způsob výuky je jednou z možností,
jak žákům přiblížit přírodní vědy,“ uvedl za organizátory
akce RNDr. Ing. Petr Distler, Ph.D. et Ph.D., ambasador
projektu Amgen Teach pro Českou republiku.
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chemie na FJFI nabízí unikátní kombinaci chemie, fyziky,
matematiky a následnou možnost specializace na aplikovanou jadernou chemii či jadernou chemii v biologii
a medicíně. Na Fakultě stavební je chemie nedílnou součástí oboru Materiálové inženýrství, který vychází i z poznatků dalších vědních oborů, jako je fyzika, fyzikální
chemie, matematika, programování atd. Materiáloví inženýři jsou tak schopni navrhovat hmoty „šité na míru“
a vyrábět stavební materiály s předem naprogramovanými
vlastnostmi pro tu kterou stavební konstrukci nebo daný
prvek stavby.
„Česká republika patří ve výuce chemie k velmocím,
vysokoškolské studium v chemických oborech nabízí hned
několik univerzit a každý rok získávají diplom stovky absolventů bakalářského a magisterského studia,“ říká doc.
Václav Čuba z katedry jaderné chemie FJFI, jeden
z hlavních organizátorů semináře Chemie na ČVUT.
„Čeští chemici jsou ve světě velmi dobře vnímáni i díky
mnoha výrazným osobnostem, jako byl například objevitel
a zakladatel polarografie Jaroslav Heyrovský, vědec
a vynálezce Otto Wichterle známý především díky kontaktním čočkám a silonu, objevitel řady antivirotik Antonín
Holý nebo absolvent FJFI Pavel Hobza, který zkoumá
interakce v DNA,“ vyzdvihuje některé z nejznámějších
postav české chemie Václav Čuba.
Dobré renomé a vysoká úroveň výuky chemie na
českých univerzitách usnadňuje získání mezinárodních
zkušeností při dlouhodobých studijních a vědeckovýzkumných pobytech studentů v zahraničí, včetně USA či Japonska. Absolventi pak bez problémů nacházejí uplatnění jak
v praxi v různých firmách, tak i v oblasti vědy a výzkumu.

Chemie všude, kam se podíváš
VŠCHT Praha se každoročně snaží zaujmout své posluchače Letní školy především novými aktuálními tématy.
Letošní zájem byl opět velký, celkem se Letní školy chemie zúčastnilo 148 pedagogů. Samotní učitelé si nemohou
akce tohoto typu vynachválit. „Letní škola je příjemným
začátkem školního roku. Kromě zajímavých přednášek
a laboratorních prací umožňuje setkání učitelů chemie
z celé republiky. O přestávkách také společně s kolegy
sdílíme radosti i starosti spojené s výukou přírodních
věd,“ potvrzuje Mgr. Renáta Ottová z pražského Gymnázia Nad Alejí. Mnozí kantoři budou mít možnost opětovného setkání v rámci projektu Amgen Teach na Podzimní
škole učitelů chemie, která se bude konat 17. – 19. října
2019 v Brně.

Chemie má na ČVUT své důležité místo –
ve výuce i v oblasti špičkové vědy
Tisková zpráva
Nové léky využitelné
například v boji s rakovinou,
přepracování vyhořelého jaderného paliva pro opětovné
využití a snížení jeho nebezpečnosti, vytvoření pevnějších stavebních materiálů či
likvidace kůrovce elektrickým proudem – to jsou jen některé z vědeckých úkolů z oblasti chemie, na kterých pracují vědci Českého vysokého učení technického v Praze
(ČVUT). O tom všem se dozvědí účastníci celodenního
semináře Chemie na ČVUT, který proběhne v pátek
22. listopadu 2019 pod záštitou rektora ČVUT doc. Vojtěcha Petráčka jako akreditovaná akce Dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků (DVPP). Je tedy určen především učitelům středních škol, ale je otevřený i pro jejich
studenty a další zájemce.
„Chemie není obor, který si lidé v souvislosti s ČVUT
automaticky vybaví, ale přitom je technika s chemií velmi
provázána a na naší univerzitě má své nezastupitelné místo a také četné vědecké úspěchy, ať už v oblasti jaderné
chemie, radiofarmak, chemie ve stavebnictví či
v elektrotechnice. Právě proto jsem rád, že se kolegové
z různých fakult spojili, aby chemii na ČVUT představili
a ukázali její možnosti a bohaté uplatnění,“ říká rektor
ČVUT doc. Vojtěch Petráček.
Přestože si ČVUT veřejnost zpravidla spojuje se strojírenskými, elektrotechnickými, stavebními a jadernými
obory, své místo na nejstarší české technické univerzitě má
i chemie. Dvě z osmi fakult ČVUT mají dokonce chemii
v názvu jedné ze svých kateder: katedra jaderné chemie na
Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské (FJFI) a katedra
materiálového inženýrství a chemie Fakulty stavební
(FSv). S chemií se ale studenti setkají také na Fakultě elektrotechnické (FEL). A chemie je důležitou oblastí také
v Kloknerově ústavu, který je také součástí ČVUT a který
se zabývá především stavebními materiály. Obor jaderná

Chemie na ČVUT
Po stručném představení aktuálního výzkumu čtyř
fakult, které chemii běžně využívají ve výuce i vědecké
činnosti, bude následovat blok přednášek předních odbornic a odborníků v různých chemických disciplínách. Prof.
Milena Pavlíková z katedry stavebních materiálů FSv
představí roli chemie při zkoumání stavebních materiálů,
Daniel Dobiáš z Kloknerova ústavu pohovoří o postupech
chemické analýzy při diagnostice stavebních konstrukcí.
V odpoledním bloku seznámí posluchače doc. Jana Nábělková z katedry zdravotního a ekologického inženýrství
Fakulty stavební s možnostmi chemického rozboru vody
a půdy, přednášku na téma biosenzory přednese prof. Bohuslav Rezek z Fakulty elektrotechnické a jadernou chemii
a f-prvky ve výuce na střední škole představí Petr Distler
z FJFI.
Na přednášky navážou souběžné bloky laboratorních
cvičení rozdělené po jednotlivých fakultách, v rámci kterých si zájemci pod dohledem odborníků vyzkouší například analýzu vody a půdy či stavebních materiálů, měření
prvkového složení materiálů fluorescenční analýzou či
práci s 3D gelovými dozimetry nebo různé další úlohy
oblasti jaderné chemie.
Seminář je pro vyučující na SŠ a jejich studenty zdarma a je ve spolupráci se Vzdělávacím institutem LETEC
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akreditován jako kurz DVPP. „Při všech přednáškách
i laboratorních cvičeních klademe důraz na to, aby učitelé
mohli maximum získaných informací využít při své teoretické i praktické výuce na střední škole,“ doplňuje Petr
Distler, který je odborným garantem semináře Chemie na
ČVUT.
Jaderná chemie je také jako jeden z devíti výzkumných programů součástí projektu Centrum pokročilých
aplikovaných přírodních věd (CAAS – Centre of Advanced Applied Sciences), což je jeden z největších výzkumných programů v rámci ČVUT s celkovým rozpočtem 553
milionů korun.

ření a koníčkářský vztah k ženskému elementu zdůrazňovány nejsou.
Muzeum schraňuje mnoho dokumentů z jeho života.
Nejstarší datovaný dokument, týkající se periodické soustavy prvků uchovávaný v muzeu, je výpočet, kdy Mendělejev na pozvánce k návštěvě místního družstva vyrábějícího sýry, datované dne 17. února (po našem 1. března)
1869, kalkuluje rozdíly atomových vah některých prvků.
Tento dokument muzeum považuje za důkaz data zrození
jeho periodického systému, na kterém pak pracoval ještě
několik dní či týdnů. Prvá varianta tabulky pak spatřila
světlo světa den následující. Více se lze dozvědět na http://
muskompleks.spbu.ru/muzei-spbgu.html?id=8 .
SPbGU je běžně uznávána jako druhá nejkvalitnější
univerzita v Rusku a honosí se tím, že mezi absolventy se
nacházejí kromě samotného Mendělejeva taková jména,
jako Vladimír Putin, Dmitrij Medveděv, Boris Strugacký,
Igor Stravinský, Ivan Turgeněv, Vladimir Uljanov (Lenin)
a mnoho dalších. Kvalita SPbGU, nositelky odkazu Dimitrije Ivanoviče, byla potvrzena i národní a mezinárodní
akreditací, jejíž součást, inspekce na místě, proběhla letos
v září.

Na návštěvě u Dimitrije Ivanoviče
V roce, kdy se po celé zeměkouli slaví rok periodické
tabulky, kterou sestavil Dimitrij Ivanovič Mendělejev,
nelze jinak než navštívit jeho působiště v jeho alma mater,
Petrohradské státní univerzitě (СПбГУ, SPbGU), kde působil od roku 1856. Kromě toho od roku 1893 zastával
funkci vedoucího komory měr a vah Ministerstva financí.
Bydlel a pracoval na SPbGU, kde se jeho byt a laboratoř
dochovaly jako část jeho muzea.
Vše v muzeu dokumentuje jeho vášeň k literatuře,
experimentům, hře v šachy; známý náruživý vztah ke kou-

Příspěvek vznikl za přispění grantu MŠMT INTERVECTOR LTV17006.
Pavel Drašar
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Střípky a klípky o světových chemicích
Sto led od narození profesora Eduarda Hály

val jako vědecký pracovník v ÚGG ČSAV. Oba rodiče byli
jistě pyšní na syny, kteří pokračovali v jejich šlépějích.
Při prověrkách pedagogického sboru VŠCHT v roce
1958 E. Hála neprošel, musel školu opustit stejně jako
docent Emerich Erdös (1923–1998). Azyl oběma poskytl
akademik Rudolf Brdička (1906–1970) v Ústavu fyzikální
chemie ČSAV, který oba rád přijal. Tak mohl Hála, sice ve
stísněných podmínkách, pokračovat ve svém výzkumu.
V roce 1960 ztratil přítele Reisera, s nímž psal učebnici
fyzikální chemie. Reiser se totiž rozhodl emigrovat na
západ. Československo opustil s celou svou rodinou riskantním způsobem. Hála byl jediným kromě paní Reiserové, kdo o Reiserově úmyslu věděl. I tento fakt svědčí
o důvěře, kterou se vyznačovalo jejich přátelství. I po Reiserově odchodu přátelství pokračovalo. Reiser před emigrací sháněl peníze. Proto se rozhodl prodat jeden originální Dürerův grafický list z roku 1500, který zbyl Reiserovi
po rodičích. O prodeji se svěřil Hálovi. Ten v antikvariátu
list odkoupil a při setkání s Reiserem v Anglii v 70. letech
mu jej daroval. Útěkem Reisera se bohužel zpřetrhaly výborné rodinné vztahy (otcové byli kmotry jejich dětí aj.).
V roce 1960 Hála obhájil velký doktorát DrSc. O dva roky
později byla E. Hálovi udělena státní cena Klementa Gottwalda. Hála se jistě radoval v roce 1966 ze jmenování externím
vysokoškolským profesorem na VŠCHT Praha. To už byl dva
roky se svou malou skupinou spolupracovníků v Ústavu teoretických základů chemické techniky (ÚTZCHT) ČSAV, ve
kterém založil Laboratoř chemické termodynamiky.
Nejen chemií dvojice žila. Oba milovali hudbu, Hála
hrál na housle, Reiser na violu. S dalšími chemiky
z VŠCHT založili smyčcové kvarteto, do něj kooptovali
výbornou klavíristku Vlastu Boháčkovou, fyzikální chemičku z katedry fyzikální chemie Univerzity Karlovy,
takže mohli hrát i klavírní kvinteta. Hála byl výborným
hráčem volejbalu. Měl rád i šachy, ale v nich nebyl právě
nejlepší. Šachisté z okruhu fyzikální chemie věděli napřed,
že partie budou dlouhé a v jedné z nich musí Hála vyhrát.
Hála totiž i v relaxaci chtěl být úspěšný.
Hála měl ve svém týmu vždy tichou autoritu, s týmem
řešil problémy vždy konsensem. Z toho vyplynula pevnost
kolektivu, který během únorových událostí 1948 zůstal
neporušen a jeho členové mohli pokračovat v práci. Podobně tomu bylo i v době nástupu normalizace po okupaci
Československa v roce 1968. V Hálově skupině se vedly
diskuse o detailech bible moderní termodynamiky, jíž v té
době byla kniha Thermodynamics autorů Randala a Lewise.
V roce 1960 vyšel první díl učebnice Fyzikální chemie autorů Hála a Reiser, z čehož se oba autoři radovali.
Po Reiserově útěku do emigrace měl vyjít v roce 1966
druhý díl učebnice. Skutečně vyšel. Nakladatelství Academia tlačilo na Hálu, aby vynechal spoluautora emigranta
Reisera. Tento požadavek Hála tvrdě odmítl a uspěl – kniha má dva autory. Učebnice se stala populární, ač je velmi
náročná, slouží u nás dodnes studentům chemie.

V roce 2019 česká i světová chemická obec vzpomíná
na Eduarda Hálu v souvislosti se dvěma výročími: jeho
narozením a úmrtím.
Před sto lety 9. prosince 1919 se narodil v Roudnici
nad Labem rodičům Hálovým syn Eduard, který o 70 let
později zemřel v Praze. Hálova rodina byla středostavovská. Otec byl inženýr chemie a byl státním úředníkem,
proto se rodina poměrně často stěhovala za Edova mládí.
Hálova matka byla učitelkou hudby. Oba rodiče byli bezpartijní. Obecnou školu vychodil Eduard v Kolíně, po ní
studoval na reálných gymnáziích v Kolíně a v Chrudimi,
kde roku 1938 maturoval. Po středoškolských studiích,
během nichž se zajímal o přírodní vědy, se zapsal v Praze
na Vysokou školu chemicko-technologického inženýrství
(VŠCHTI), součásti ČVUT. Brzy po zahájení školního
roku 1939/40 došlo k uzavření všech českých vysokých
škol. Válečná léta prožil E. Hála celkem bez úhony.
V letech 1939–1941 pracoval jako chemik v kolínské továrně na líh a droždí a poté v letech 1941-–1947 v Praze
ve fyzikálně chemickém oddělení Výzkumného ústavu
cukrovarnického (VÚC). Po válce dokončil studia (při
zaměstnání) a ještě před půlroční základní vojenskou službou si udělal doktorát technických věd. V roce 1947 nastoupil jako asistent do Ústavu fyzikální chemie (ÚFCH),
součásti VŠCHTI. Současně s ním tam nastoupil Ing. Arnošt Reiser (1920–2015), s nímž se Hála brzy spřátelil.
Vytvořili nerozlučnou vědeckou dvojici. E. Hála vytvořil
z kolegů malou skupinku, v níž byl jediným skutečným
fyzikálním
chemikem
odchovaným
profesorem
K. Šanderou (1903–1959), ředitelem VÚC, a ve které byl
i A. Reiser. Fyzikální chemii na VŠCHTI přednášel profesor Vladislav Daneš (1907–1982), který hodlal vydat své
přednášky jako učebnici, event. jako skripta. Materiály
z přednášek s poznámkami předal E. Hálovi s tím, aby
materiál upravil jako jednu kapitolu knihy. A totéž udělal
i s dalšími proponovanými kapitolami knihy. Hála rozšiřoval text o údaje z nastudované anglosaské literatury.
V práci mu velmi pomáhal kolega Reiser. Po dokončení
textu jej dvojice rozmnožila a „učebnice“, ve skutečnosti
skriptum, byla na světě. Pro nevhodné chování profesora
Daneše ke studentům, zejména k dívkám, byl Daneš propuštěn. Rektor školy požádal Hálu, aby převzal po Danešovi přednášky z fyzikální chemie. E. Hála souhlasil
a vymínil si alternaci přednášek s A. Reiserem. Tak se
dvojice stala vysokoškolskými pedagogy. V roce 1955 byli
oba docenty pražské VŠCHT. E. Hála se oženil roku 1951
s asistentkou katedry fyziky fyzičkou Voseckou. Manželům se narodili dva synové: Jan (1952) a Ondřej (1957).
Starší Jan vystudoval na MFF UK chemickou fyziku, zůstal na fakultě a rychle postupoval ve své kariéře až po
doktorát věd DrSc. Syn Ondřej vystudoval VŠCHT (1981)
a získal v roce 1986 CSc. Koncem osmdesátých let praco630
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Vzhledem k rostoucímu renomé v české i světové
chemii byl Hála, ač nikdy nebyl členem KSČ, postupně
začleněn do různých komisí ČSAV, v níž pracoval od roku
1958. Nejprve to bylo v ÚFCH, od roku 1964 v Ústavu
teoretických základů chemické techniky (ÚTZCHT). Členem korespondentem byl zvolen v roce 1965. Od sedmdesátých let až do podzimu 1987 byl členem prezidia ČSAV.
V roce 1981 se stal akademikem. Byl jedním z mála členů
prezidia Akademie jako nestraník (podobně jako akademik
A. A. Vlček (1927–1999)). Z titulu svých funkcí v ČSAV
spolurozhodoval o činnosti Akademie nebo ÚTZCHT, ve
kterém byl dlouholetým zástupcem ředitele ústavu.
15 měsíců (1980–1981) byl vedoucím oddělení chemických věd ČSAV. Při tom všem musel zažívat pocit frustrace, o který se dělil se spolupracovníky jen náznakem. Jednou po návratu ze zasedání presidia řekl svým kolegům, že
opět dělal oleandra (podle K. Aima).
Činnost profesora Hály se soustředila na dva obory:
pedagogiku a badatelství. Jak bylo výše uvedeno, přednášel fyzikální chemii na pražské VŠCHT v letech 1952 až
1958 a potom od roku 1971 jako externí profesor VŠCHT
až do smrti v roce 1989. Jeho výklad fyzikální chemie byl
jasný, studentům srozumitelný, Hálou aktualizovaný
o nejnovější poznatky v oboru a studenty dříve neoblíbený
předmět se stal docela populární. Pro studenty chemie vydal základní učebnici Fyzikální chemie I + II (1960
a 1966), učebnici Chemická termodynamika (1968)
a Úvod do statistické termodynamiky (spoluautor T. Boublík (1969)). Třeba dodat, před vydáním Hálovy a Boublíkovy statistické termodynamiky vyšla v roce 1943 Thermodynamika fyzika Františka Závišky (1895–1945)
(podruhé v roce 1950), jinak žádná česká učebnice termodynamiky nebyla k disposici, pouze se o ní pojednávalo
v učebnicích fyzikální nebo teoretické chemie.
V ÚTZCHT Hála založil Laboratoř chemické termodynamiky, která se stala brzy známou mezi domácími
i zahraničními fyzikálními chemiky i chemickými inženýry.

Vědeckou doménou E. Hály se stala chemická termodynamika. Soustředil se na studium fázových rovnováh
vícesložkových soustav. Už v roce 1955 vydal monografii
Rovnováha kapalina- pára, jež byla přeložena do 5 jazyků.
A v roce 1973 se objevila nová Hálova kniha Rovnováha
kapalina-pára ve vícesložkových soustavách. Kromě toho
vydal se spolupracovníky monografii s tematikou rovnováh v roce 1968. Publikoval výsledky výzkumu nejen
v knihách, ale též v domácích a mezinárodních časopisech.
Údajně je jich přes 50.
Vědecká činnost Hálova byla oceněna již v roce 1966
udělením Medaile Josefa Hanuše, kterou tehdy zřídila Čs.
společnost chemická. E. Hála byl mezi prvními oceněnými. Různá jiná ocenění přicházela z domova i z ciziny.
Navíc profesor Hála byl členem vědeckých rad českých
a československých institucí a rad mezinárodních organizací. Domovský ústav Hálův přejmenovaný v roce 1990 na
Ústav chemických procesů (ÚCHP) instaloval ve vstupních prostorách dvě busty: zakladatele ústavu V. Bažanta
(1920–1975) a zasloužilého vědce E. Hály. Zajímavé je, že
umělecká díla vytvořil amatér – profesor fyzikální chemie
Z. Herman (1934). V ÚCHP je navíc Laboratoř separačních procesů pojmenovaná po E. Hálovi. ÚCHP vydal
v roce 2014 brožuru o profesoru Hálovi, v níž žáci a spolupracovníci vzpomínají na vědce a učitele E. Hálu. V rámci
ČSAV Hála absolvoval měsíční pobyty v NDR (1966),
SSSR (1967), USA (1967) a v Polsku (1971).
Profesor Eduard Hála zanechal svým dílem hlubokou
brázdu v české fyzikální chemii 20. století.
Jiří Jindra
Poznámka: Autor článku doporučuje chemikům
a chemickým inženýrům brožuru vydanou v Academii (pro
ÚCHP) v roce 2014 o osobnosti Eduarda Hály (edice Věda
kolem nás). Jsou v ní mj. krátká vyprávění o Hálovi prezentovaná jeho žáky a spolupracovníky.

Členská oznámení a služby
prof. RNDr. Petr Tůma, Ph.D.
pro obor Analytická chemie
na návrh Vědecké rady PřF UK Praha

Profesoři jmenovaní s účinností od 23. 5. 2019
Staženo ze stránek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/rizeni-ke-jmenovaniprofesorem

Nově jmenovaní doktoři věd

prof. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D.
pro obor Farmaceutická chemie
na návrh Vědecké rady FarmF UK Praha

V roce 2018 udělila AV ČR titul doktor věd (doctor
scientiarum, ve zkratce DSc.) těmto chemikům:

prof. Dr. Ing. Petra Patáková
pro obor Biotechnologie
na návrh Vědecké rady VŠCHT Praha

doc. Dr. Ing. Petr Klusoň, DSc.
pro obor chemické vědy
prof. RNDr. Svatopluk Civiš, CSc., DSc.
pro obor chemické vědy

prof. Dr. sc. Nat. Martin Scheringer
pro obor Chemie životního prostředí
na návrh Vědecké rady PřF MU Brno
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Recenze
vých průzkumech: takřka všechna zkoumání původu RKZ
chemiky od 30. let 19. století na nich zanechala ne nepodstatné stopy a přispěla tak k obavám restaurátorů i k současnému náročnému zkoumání.
Autoři hned na počátku deklarují, že „v žádném ohledu není ... cílem zasahovat do sporu o pravosti rukopisů“,
a naopak, že se soustředí na zmíněnou „dokumentaci současného fyzického stavu obou rukopisných zlomků a z něj
plynoucí povinnost chránit památky významné pro českou
kulturu a dějiny“. Případně totiž konstatují, že RKZ jsou
na rozdíl od srovnatelných mystifikací jedinečné svojí
hmotnou podobou. Lze zalitovat, že u tohoto deklarovaného záměru nezůstali; jak ostatně vystupuje z rozsahu výše
uvedených analýz, atraktivní otázku autenticity obou rukopisů si uniknout nenechali, aniž jí ovšem byli ochotni věnovat soustředěnější pozornost.
Interdisciplinární aspekty problematiky RKZ představovaly úskalí už pro starší rukopisové bádání, a neochota
se s nimi dostatečně vypořádat charakterizuje také zmíněný úvod posuzované monografie. Zvláště překrývající se
kapitoly Fenomén RKZ a RKZ z pohledu společenských
věd působí kompilačně a zmateně, autoři v nich nedokáží
představit argumenty příslušných disciplín věcně (Paris…
rukopis odmítl a uvedl pro to řadu argumentů, s. 22)
a diferencovat je, ale ani některé významné práce neregistrují. Poslední rozsáhlá publikace v oboru společenských
věd je komentována příznačně pouze slovy „Množství prací zabývajících se RKZ, zejména z 19. století, je tak velké,
že není v silách jedince všechny shromáždit a zhodnotit,
proto se na publikaci Rukopisy královédvorský a zelenohorský: dnešní stav poznání podíleli přední paleografové,
historici a jazykovědci“ (s. 24) a nereflektované závěry
paleografů, historiků, jazykovědců ad. se následně nepřekvapivě ocitají konfúzně v sousedství fantastických tezí
o jihoslovanském původu RKZ a jejich vzniku na dvoře
hrabat ze Šternberka v 16. století (s. 24).
Poslední kapitola úvodu, která se přímo, v jistém rozporu s úvodním záměrem, soustřeďuje k otázce sporu
o autenticitu RKZ, a to z hlediska přírodních věd od 30. let
19. století, působí informovaněji. Také zde je však třeba
vytknout nepřesnosti (jednostranná citace Jana Gebauera
ad. v duchu rukopisových obran) a kompilační, distancovaný výklad. Toho je třeba litovat zvláště ve vztahu ke
zkoumáním RKZ zmíněným Ivanovovým kolektivem,
jehož závěry zčásti dosáhly dokonce uznání oponentů
v sedmdesátých letech a celé okolnosti v období 1968 až
1971 včetně následné revize dosud poutají pozornost historie vědy (naposledy Krejčí M., 11. Konference Genius loci
českého jihozápadu, s. 95–106 (2017)). Podobně náročně
koncipovaný výzkum, pakliže se vůbec rozhodl vyjadřovat
k otázkám autenticity RKZ, se býval mohl s Ivanovovými
tezemi konfrontovat soustředěněji věcně a každopádně měl
problematiku plně reflektovat v bibliografii: zatímco se
monografie vícekrát odvolává na web obránců autenticity

Karel Křenek, Martina Ohlídalová,
Michal Pech, Jana Tvrzníková
Hmotný průzkum Rukopisů
královédvorského a zelenohorského. Dokumentace současného stavu
Vydalo Národní muzeum, Praha 2018,
vydání první, 210 stran.
ISBN 978-80-7036-568-7
Při příležitosti vystavení Rukopisů královédvorského
a zelenohorského (RKZ) ke dvoustému výročí jejich nálezu a zhruba 50 let po ne zcela korektním zkoumání Ivanovovým týmem, se rukopisy dočkaly nového, rozsáhlého
a zevrubného materiálového průzkumu, provedeného pomocí současných fyzikálních a fyzikálně-chemických metod, který přinesl podrobnou dokumentaci a zhodnocení
jejich stavu. Kromě samozřejmého prakticky odborného
zaměření lze na nákladnou publikaci, s barevnými reprodukcemi RKZ a jejich detailů, pohlížet i jako na reprezentativní; pak by si ovšem zasloužila na jedné straně pevnou
vazbu a na straně druhé obsáhlejší, a to i cizojazyčné resumé.
Jádro monografie, v kapitole Hmotný průzkum, spočívá v popisu současného stavu RKZ pomocí současných
nedestruktivních fyzikálních a fyzikálně-chemických metod: fotografické dokumentace ve viditelném a ultrafialovém světle, infračervené reflektografie, optické mikroskopie, rentgenfluorescenční analýzy, Ramanovy spektroskopie, rentgenografie a hmotnostní spektrometrie MALDITOF; z tohoto seznamu je možné si učinit představu
o rozsáhlé a náročné práci autorského kolektivu. Zásadní
částí publikace je zde komentář k jednotlivým dvoulistům
RKZ a rozsáhlá komentovaná fotografická dokumentace
obou rukopisů. Tato část publikace bude jistě výbornou
pomůckou současným i budoucím badatelům o RKZ
a jejich případným restaurátorům. Z lokalizovaných měření Ramanových spekter autoři interpretovali pravděpodobné složení použitých pigmentů u obou rukopisů; výsledky
rentgenfluorescenční analýzy, provedené na různých místech jednotlivých stránek RKZ s uvedením majoritního
a minoritního prvkového obsahu a doplněné v některých
případech spektry a čárovými skeny, mají význam spíše
doplňující. Část závěrů zkoumání (jako např. identifikace
lícových stran pergamenů RKZ, tam, kde byla možná;
stanovení původu pergamenu (zpravidla z telecí kůže)
apod.) představuje nové skutečnosti a v detailech doplňuje
známé závěry starších materiálových analýz.
Mimořádná pozornost v kapitole Hmotný průzkum je
rovněž věnována detailní dokumentaci poškození obou
rukopisů chemickými a mechanickými zásahy, ke kterým
došlo destruktivními postupy při předchozích materiálo632
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RKZ v České společnosti rukopisné, odkaz na stránky
MFF UK s úplnými Ivanovovými protokoly neuvádí.
Většinou nepůvodní a omezeně kritický výklad rukopisového sporu tak zbytečně snižuje provedený náročný
materiálový průzkum. Avšak i pokud jde o popis vlastního
průzkumu, je možné polemizovat s některými přístupy
a vytknout určité nedostatky. Tak například triviální název
žlutá krevní sůl by měl být v přehledu použitých chemikálií doplněn kromě vzorce i správným názvem hexakyanoželeznatan draselný. Pokud už autoři uvedli v tomto přehledu chemické složení methyloranže, pak měli také uvést
u taninu, vzhledem k jeho přítomnosti v inkoustu
(o „železogalovém“ inkoustu, což je nehezký překlad anglického iron gall ink, kde ovšem gall znamená duběnky),
se přitom hovoří, že jde o derivát kyseliny gallové
(3,4,5-trihydroxybenzoové). U sulfanu není uvedeno, že
Bělohoubek používal jeho vodný roztok, „sírovodíkovou
vodu“; tento název se objevuje až v poznámce 133 na
s. 27. Zřejmým omylem je popis použití směsi jodidu draselného, jodičnanu draselného a škrobu, která „v přítomnosti látek s oxidačními vlastnostmi, například železitými
solemi, vykazuje modrou barvu“ (s. 41); v mírně kyselém
prostředí vznik modrého klatrátu jodoškrobu vyvolá již
jodičnan obsažený ve směsi. Nesmyslné použití této směsi
se uvádí rovněž v pozn. 273 na s. 61, opět k identifikaci
železitých solí; navíc zde škrob má údajně sloužit pouze
„pro omezení penetrace činidla“.
K poznámce 234 (s. 45) by bylo vhodné doplnit, že
kromě červené existuje i černá modifikace HgS; červený
HgS působením světla tmavne dosud ne zcela objasněným
mechanismem (např. Ballirano P., Botticelli M., Maras A.:
Eur. J. Mineral. 25, 957–965 (2013)). Na s. 46 jsou uvedeny bez udání složení svinibrodská a Scheeleho zeleň; jde
o sloučeniny nestechiometrického složení, blížícího se
v prvém případě Cu(CH3COO)2·3 Cu(AsO2)2 (octantriarsenitan měďnatý), ve druhém Cu(AsO2)2 (arsenitan
měďnatý). Ve větě na s. 57 „Například na 29. řádku fol. 9v
došlo v rámci vymývání vodou a sulfidem amonným ke
ztrátě původního písmene...“ nedává vymývání roztokem
sulfidu amonného smysl: sulfid reaguje s kovovými ionty
v inkoustu, sráží je, ale nevymývá.
Závěr o důvodu silného poškození inkoustu na 7. řádku fol. 1r (s. 79, pozn. 308), které je připisováno zkouškám
prováděným Ivanovovým týmem, plyne z chyby v odhadu
koncentrace používané kyseliny chlorovodíkové. Autoři
nekriticky přejali chybné údaje Nesměráka, který ve svých
pracích (Zprávy české společnosti rukopisné, řada VII, č.
5, 108–114 (2010); Chem. listy 107, 194–201 (2013))
z neznámých důvodů považuje za „koncentrovanou“ kyselinu používanou v Bělohoubkových dobách azeotrop s ca
20 % HCl, zatímco nasycený roztok chlorovodíku obsahuje a obsahoval i tehdy ca 40 % HCl, „prodejná sehnaná“
kyselina pak kolem 36–38 %. Bělohoubek uvedl ve své
zprávě (ČČM 61, 328–418 (1887)), že používal „prodejné,
čisté a sehnané kyseliny solné, která se zředila však rovným objemem vody překapované“, podle Nesměráka by
tedy Bělohoubkova zředěná kyselina měla obsahovat kolem 10 % HCl, ve skutečnosti ale obsahovala 18–19 %

HCl; Ivanovovův tým používal 18,5 % kyselinu. Zmínka,
že zásadní rozdíl Ivanovových a Bělohoubkových zkoušek
spočívá v použité koncentraci kyseliny chlorovodíkové
není korektní a nekorektní jsou i závěry z této skutečnosti
vyvozované.
I přes uvedené výtky, které se vesměs týkají doprovodného textu, lze vlastní průzkum hodnotit pozitivně,
neboť přinesl údaje, které nebyly dosud v tak komplexní
podobě k dispozici a vzhledem k trezorovým objektům
průzkumu nebude jistě možné je v dohledné budoucnosti
ani získat jinak. Je ovšem škoda, že se autoři nepokusili
o určení stáří pergamenu, čímž by se vyjasnil jeden z bodů
polemik o falzifikaci či pravosti RKZ radiokarbonovou
metodou, jejíž destruktivitu je dnes již možné minimalizovat (viz např. Brock F.: Radiocarbon 55, 353–363 (2013));
zde by bylo ovšem třeba využít spolupráce s jinými pracovišti. Neméně pozitivní pak bude, jestliže Národní muzeum zareaguje na požadavek „diskuse o formě a charakteru
nezbytného konzervačního zásahu“ (s. 83) a nákladná monografie se i v praxi stane – po dobách jejich destruktivního zkoumání – jedním ze základů budoucí konzervace
dnes již dvousetletých RKZ.
Dalibor Dobiáš, Miroslav Novák

Soňa Štrbáňová:
Bohuslav Raýman – Vědec,
vlastenec a Evropan
Studie Národohospodářského ústavu
Josefa Hlávky, 1/2019
Vydala Nadace: „Nadání Josefa, Marie
a Zdeňky Hlávkových“ v nakladatelství
Karolinum, 2019, 257 stran, 83 obrázků.
ISBN 978-80-88018-23-0
Bohuslav Raýman je historicky významná a neprávem opomíjená osobnost z oblasti vývoje chemického
výzkumu a vzdělávání u nás, v monografii je velmi podrobně čtenáři přiblížena. Autorka doc. RNDr. S. Štrbáňová, CSc., je v současnosti emeritní vědeckou pracovnicí
Centra dějin vědy Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR,
dříve vystudovala chemii-biochemii na Univerzitě Karlově, pracovala v několika ústavech ČSAV a AV ČR, učila
také na Přírodovědecké fakultě UK a na Palackého univerzitě v Olomouci.
Doc. Štrbáňová v monografii na 257 stranách s 83
obrázky prezentuje svoje 40 leté úsilí o zmapování celého
pestrého života prof. Bohuslava Raýmana (1819–1910),
doktora filozofie, c.k. řádného profesora organické chemie,
důstojníka řádu císaře Františka Josefa, generálního sekretáře a řádného člena České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, mimořádného člena Královské české společnosti nauk, proděkana a děkana Fakulty filosofické UK a samozřejmě významného českého organického chemika, který studoval na Pražském polytech633
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nickém ústavu v letech 1872–1874, dále pak na Univerzitě
v Bonnu u prof. Kekulé 1874–1876, poté pracoval u prof.
Wurtze a prof. Friedela v Paříži a navštívil pak další univerzity v Belgii, Holandsku a Anglii. Po návratu do Prahy
se habilitoval u prof. V. Šafaříka a na přelomu 19. a 20.
století působil jak na tehdejším Pražském polytechnickém
ústavu, tak na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy.
V dalších letech byl také jednatelem a předsedou Spolku
chemiků českých v Království Českém. Obnovil vydávání
časopisu Živa a redigoval také řadu dalších periodik.
Text monografie je tematicky rozdělen do následujících kapitol: 1 – Mládí a dospívání; 2 – Pražská učednická
léta; 3 – Do světa na zkušenou; 4 – Raýman pedagog; 5 –
Badatelský přínos B. Raýmana; 6 – Předpolí české vědy
(za vědu národní i mezinárodní); 7 – Národ náš po vzdělání touží; 8 – Polemiky a spory; 9 – Soukromí rodina a přátelé; 10 – Závěr života, zapomnění a návrat; 11 – Raýmanova osobnost; 12 – Raýmanův odkaz české vědě a společnosti; 13 – Epilog: zapomenutý Raýman?; 14 – Chronologie života a díla Bohuslava Raýmana.
Na knize je velmi cenné, že autorka všechny využité
prameny z různých archivů nejen tuzemských, ale také
z celé řady zahraničních zdrojů a osobní korespondence,
velice pečlivě cituje a doprovází je rovněž svým osobním
komentářem.
Velmi podařené recenzované dílo jistě ocení všichni
zájemci o historii chemie a přírodních věd v Českých zemích ve druhé polovině 19. století a na sklonku éry Rakousko-Uherského mocnářství. Kniha jistě dobře poslouží
také jako výborný doplněk k oživení výuky chemie na
středních i základních školách. Příklad životní dráhy
B. Raýmana také může dobře inspirovat současné studenty
v tom, jak je důležité studovat vedle chemie a věd příbuzných také cizí jazyky, nezbytných pro komunikaci při studijních cestách, prezentaci vlastních výsledků a samozřejmě při výměně zkušeností v odborných komunitách, které
jsou výzkumně aktivní ve stejných, či příbuzných výzkumných tématech.
Jiří Hanika

s kariérou vědce a pedagoga Jima Shackelforda pomohl
vytvořit knížku The Glass of Wine, první knihu zaměřenou
na kritický význam skla a materiálu obecně pro vinařský
průmysl i spotřebitele.
Autoři odpovídají na otázky, jako proč a jak bylo po
staletí sklo materiálem pro skladování, přepravu a popíjení
vína. Do jaké míry se v průběhu staletí výroba skla a výroba vína společně vyvinuly? Obratně prolínají přesvědčivé
historické, technické a estetické příběhy při zkoumání skla
jako nádoby volby pro uchovávání, skladování a konzumaci vína. Diskutují o tradicích informujících o tvarech
a velikostech lahví vína a sklenic na víno a demystifikují
výběr „správného skla“ pro červené a bílé odrůdy, jakož
i šumivá a dezertní vína. Kromě toho zkoumají technologii
moderního sklářství a zvažují různé role skla ve výrobě
a použití vína – zejména v enologické laboratoři. Zvažují
též rostoucí používání hliníkových a polymerních nádob.
Neomezují se na materiálovou vědu a technologii, ale poučí čtenáře i o výrobě základních druhů vín.
James F. Shackelford, PhD, je významný emeritní
profesor na katedře materiálových věd a inženýrství na UC
Davis. Je významným členem Americké keramické společnosti a ASM International. Penelope L. Shackelford, MA,
je bývalá učitelka, která působila i jako spisovatelka pro
Davis Enterprise, Artweek a další národní umělecké publikace a jako redaktorka pro umění v časopise Multicultural
Education.
Pavel Drašar

Shackelford James F.,
Shackelford Penelope L.
The Glass of Wine: The Science,
Technology, and Art of
Glassware for Transporting and
Enjoying Wine

Tato kniha, napsaná zkušenými autory, představuje
řadu běžných přírodních látek s důrazem na strukturní
rozmanitost. Dvacet přírodních látek bylo uspořádáno do
pěti barevně oddělených sekcí popisujících tři alkaloidy,
pět barevných sloučenin, tři cukry a glykosidy, sedm terpenoidů a dvě aromatické sloučeniny. Každá kapitola je vybavena dostatečným citačním materiálem, publikace je
cenná i tím, že uvádí přírodní látky
v kontextu toho, kde se s nimi setkáváme v běžném životě.
Kapitoly mají vysoce didaktický
přístup a jednotnou strukturu: základní
informace, podrobné informace o izolačních procesech a charakterizaci látek, jakož i část s otázkami a odpověďmi na konci. Vedle teoretických informací je také zahrnuto mnoho praktic-

Sicker Dieter, Zeller Klaus-Peter,
Siehl Hans-Ullrich, Berger Stefan
Natural Products: Isolation,
Structure Elucidation, History
John Wiley & Sons 2019, 436 stran,
měkká vazba, E-BOOK $100.99,
PRINT $125.00
ISBN: 978-3-527-34194-8

John Wiley & Sons and the American
Ceramic Society 2018, 208 stran, pevná
vazba, E-BOOK $83,99, PRINT
$103,95
ISBN: 978-1-119-22343-6
James a Penelope Shackelfordovi navštívili vinařské
oblasti a vinice a ochutnali vína nejen po celé Kalifornii,
ba po celém světě. Nyní tento koníček, kombinovaný
634
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kých rad pro laboratorní práci. Knížka m.j. přináší komplexní přehled MS-, UV-, IR- a NMR-spekter pro každou
typovou sloučeninu. Spektra jsou v celé publikaci homogenní, protože jsou naměřena autory samými. Porozumění
těmto metodám je podepřeno zmíněnými otázkami a cvičením. Procvičovací otázky jsou doplněny řešením a dalšími
informacemi v Supplementary information v úložišti zenodo.org
na
URL
https://zenodo.org/
record/2549553#.XXEF4Cj7S70 anebo v úložišti https://
www.academia.edu/
na
URL
https://
www.academia.edu/38219525/SuppInfo_for_Natural_
Products_Isolation_Structure_Elucidation_History , čímž
je kniha, zejména pro učitele, ještě cennější.
Důležité jsou i dobře zpracované rejstříky: rejstřík
chemických sloučenin, obecný předmětný rejstřík a rejstřík
jmenný. V knize je i několik prázdných listů na vlastní
poznámky čtenáře. Na vnitřních stranách obálky jsou otištěny strukturní vzorce typických sloučenin z knížky.
Apendix přináší poučení o kvantově chemických výpočtech v modelování a predikci NMR spekter.
Tato plnobarevná učebnice, tím, jak je poučná a zábavná, mění učební proces v skutečné potěšení nejen pro
studenty chemie přírodních látek, ale také pro učitele
a zkušené profesionály.
Pavel Drašar

Kniha o podivné chemii a o příbězích, o kterých by
vám učitel chemie nevyprávěl. Tato kniha předestírá před
čtenáře mimořádná vědecká „tajemství“, která se skrývají
v každodenních činnostech a předmětech. Kniha, která
pomáhá čtenářům zábavným způsobem zvyšovat znalosti
chemie, je perfektní jako doplňková učebnice nebo dárek
pro zvědavé profesionály a nováčky.
Knížka seznamuje publikum milovníků vědy s několika příklady chemie v každodenním životě, pojednává
o sloučeninách, které nějakým způsobem ovlivňují každého: jedy, léčiva, potraviny, výbušniny a nedovolené drogy;
i způsobem, který může silnou emoční reakci, čímž však
zvyšuje zájem o dané téma. Zaměřuje se na kontroverzní
typy příběhů, kterým se chemici obvykle vyhýbají, aby
neprezentovali chemii ve „špatném“ světle; jsou to však
příběhy, které jsou zajímavé a které přinášejí mnohá poučení. Poskytuje podrobný a sofistikovaný výklad týkající
se předestřených témat a tím zvyšuje základní vědecké
znalosti čtenáře, přičemž diskutuje o komplexních tématech poutavě a přístupně a poskytuje „jak“ a „proč“, které
čtenáře vtáhnou hlouběji do příběhů.
Knížka jistě nebude špatným přírůstkem do knihovny
každého, kdo se zajímá o chemii z té či oné strany. Knížce
lze vytknout poněkud amatérské znázornění chemických
struktur a pochválit ji za bohatý seznam doplňkového čtení
k diskutovaným tématům.
Pavel Drašar

Farmer Steven
Strange Chemistry: The Stories
Your Chemistry Teacher
Wouldn't Tell You
Vydal Wiley 2017, 364 stran, měkká
vazba, E-BOOK $45,99, PRINT
$57,25
ISBN: 978-1-119-26526-9

Osobní zprávy
ninami prof. Barka, jež náš jubilant oslaví již po sedmdesáté.
I když strohá scientometrická kritéria nemohou nikdy
přesně popsat kvalitu vědeckého pracovníka, pro jejich
vyznavače lze uvést alespoň některá z nich (i když
s vědomím, že mezi sepsáním tohoto článku a distribucí
čtenářům dojde jistě k jejich navýšení): 582 záznamů ve
WOS, cca 6200 citací, z toho téměř 3900 bez autocitací,
H-index 37, od roku 2010 nepoklesl roční počet citací pod
300 a dvakrát dokonce přesáhl hranici 600 citací v jediném
roce. Pět článků, jejichž spoluautorem je náš oslavenec
překonalo magickou hranici jednoho sta citací (u nejcitovanějšího najdeme dokonce více než více než 350 záznamů) a další dva jsou těsně pod touto magickou hranicí.
Avšak WOS na rozdíl od Wikipedie neuvádí editorství
(nejméně 4) monografií, autorství a spoluautorství 16 kapitol v monografiích a 3 vysokoškolských textů, které

Prof. Barek mezi sedmdesátníky?
Začátek října je v mysli lidí spojen s nejrůznějšími
událostmi. Pro nás „starší“ muže připomíná podzimní nástup branců k jejich útvarům, pro studenty a pedagogy
některých univerzit (např. Univerzity Karlovy) představuje
začátek nového (a současně konec šancí složit chybějící
zkoušky z předcházejícího) akademického roku. Ovšem
existují i veselejší události vážící se k začátku zmíněného
měsíce: 1. října prof. Jiří Barek zasedl před více než 50
lety, jako mladý nadšený vědecký pracovník na Katedře
analytické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, k pracovnímu stolu, u nějž sedí dodnes. Ovšem začátek akademického roku, tzv. „první panáček“, a výročí
zasednutí prof. Barka k pracovnímu stolu, nepředstavují
úplný výčet významných událostí ve zmíněném období.
Třetici doplňuje výročí spojené s 2. říjnem, tedy s naroze635
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dodnes
patří
k
bestselerům
mezi
studenty
a elektrochemiky. Nelze zapomenout na editorství řady
zvláštních čísel impaktovaných časopisů a zvaných přednášek na významných mezinárodních konferencích ani na
ohromující množství konferencí a dalších akcí, které se
uskutečnily díky jeho organizačnímu úsilí.
Ještě delší by byl výčet funkcí a členství ve vědeckých a odborných společnostech (snad nám laskavý čtenář
i jubilant prominou neúplnost výčtu a uvedené pořadí:
Přidružený člen řídicího výboru divize analytické chemie
Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii (IUPAC);
vedoucí Laboratoře elektrochemie životního prostředí
UNESCO na Univerzitě Karlově; vedoucí Satelitního centra stopových prvků UNESCO na Univerzitě Karlově; člen
redakční rady několika impaktovaných časopisů (např.
Chemické listy, Analytical and Bioanalytical Chemistry,
International Journal of Electrochemical Science a Chemical Sensors, Chemical Society of Pakistan Journal); člen
Hlavního výboru České společnosti chemické; předseda
OS Analytické chemie České společnosti chemické; člen
Královské chemické společnosti (Velká Británie); čestný
člen Srbské chemické společnosti; člen Vědecké rady Fakulty chemicko-technologické a Vědecké rady Fakulty
chemického inženýrství VŠCHT v Praze a Vědecké rady
Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice;
člen Rady instituce Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.; člen Komise Ministerstva školství, vědy,
výzkumu a sportu Slovenské republiky pro obhajobu disertačních prací DrSc. v oboru Analytická chemie, radiochemie a chemie životního prostředí a člen Komise pro obhajoby disertací DSc. AV ČR v oboru analytické chemie
a mnohé jiné (redakce nám nepovolila samostatné zvláštní
číslo za účelem jejich výčtu a též proto, že Bulletin vychází stále v tištěné podobě, musíme myslet i na šetření našich
lesů).
Prof. Barek je pro své okolí synonymem pro dvě,
s jeho osobou nerozlučně spojené, instituce: Katedra analytické chemie PřF UK a Česká společnost chemická.
V obou zastával po dlouhá léta, s entuziasmem sobě vlastním, velmi úspěšně a obětavě řadu funkcí (vzpomeňme
alespoň funkci vedoucího katedry či hospodáře Hlavního
výboru České společnosti chemické). Určitě by nebylo
jednoduché spočítat, kolik studentů a studentek prošlo jeho
přednáškami, kolik diplomových a disertačních prací
vzniklo pod jeho odporným vedením, ani kolik vědeckých
statí bylo obohaceno jeho oponentskými připomínkami.
Jeho jméno je velmi známé i v okruhu průmyslových firem
stejně jako ve společnostech zabývajících se výrobou
a distribucí laboratorní techniky, což se odráží v trvale
špičkovém vybavení jeho akademického pracoviště a současně v dobře fungující a intenzivně se rozvíjející spolupráci pracoviště s těmito společnostmi.
Přejděme však od strohých konstatování do trochu
osobní roviny. Z mého soukromého úhlu pohledu se zhostil prof. Barek více než úspěšně své „historické úlohy“,
která je očekávána od každého pedagoga: Úspěšná výchova kvalitních následovníků, kteří v tuto chvíli patří mezi
jeho nejbližší spolupracovníky a kteří postupně přebírají

a jednou zcela převezmou jeho žezlo a ponesou slávu elektroanalytické chemie. Stejně jako on budou, mj. i díky
kontaktům, které prof. Barek při svých častých zahraničních cestách po všech kontinentech (snad s výjimkou Antarktidy) navázal, vysílat své doktorandy a diplomanty na
studijní pobyty do zahraničí a budou vybírat mezi těmi
nejlepšími tuzemskými i zahraničními studenty, kteří projeví zájem o práci v laboratořích se slavnou tradicí.
Nicméně, přes matematickou významnost jubilea, lze
s úspěchem pochybovat, nakolik se jedná o tak významný
den. Prof. Barek je propojen s prací a se „svými lidmi“
kdykoliv a kdekoliv. Osobně jsem se mnohokrát přesvědčil, že poslat mu práci na korekturu v pátek večer neznamená volný víkend, protože v sobotu brzy ráno ji budu mít
v mailu intenzivně připomínkovanou, komentovanou,
k přepracování. Na letišti spěchá co nejdříve k internetovému připojení, aby odeslal výsledky své práce během letu
(a jeho kufr marně krouží na pásu a čeká na vyzvednutí).
Ani pobyt na oblíbené Sázavě neznamená, že nebude
v nepřetržitém spojení se svým okolím, odloží práci a bude
se rekreovat. Jeho plánovací kalendář je vyplněn na měsíce
a léta dopředu (včetně takových detailů jako je venčení psa
v následujícím roce) a od účasti na plánovaných akcí ho
neodradí ani nenadálý úraz v zahraničí.
Rád bych touto formou jménem svým i jménem všech
přátel, spolupracovníků a kolegů popřál prof. Barkovi
(našemu Barčounovi) vše nejlepší, hodně štěstí (neboť jak
říkal nestor elektrochemie prof. Kalvoda: „Na Titaniku
byli všichni zdraví, jen trochu toho štěstí neměli“), samozřejmě i pevné zdraví, dostatek tolerance a trpělivosti se
svým okolím. Všichni se těšíme též na další příjemnou,
užitečnou a efektivní spolupráci, nepochybně prospěšnou
pro českou i světovou analytickou chemii (neboť jak slýcháme z jubilantových úst: „Existuje jediná chemie, a to
analytická“). Všichni jsme přesvědčeni, že osobní ani vědecké nasazení se nezmění pouhopouhým datem
v kalendáři a že budeme ještě dlouho v prostorách spojených s elektroanalytickou chemií potkávat prof. Barka
s jeho příznačným kufříkem naplněným různými rukopisy,
s typickými brýlemi na krku a jeho pivním půllitrem opatřeným zvonečkem pro přivolání obsluhy.
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přitahoval a dodnes přitahuje na elektrochemii nové studenty, dříve spíše studentky. O dobré výtěžnosti těchto
snah svědčí skutečnost, že z jeho laboratoře vyšli dva děkani různých fakult Univerzity Karlovy, jeden děkan
v Bělehradě a jeden v Indii, 8 profesorů a 12 docentů, přičemž v běhu je habilitační či profesorské řízení řady dalších chemiků/chemiček, kteří prošli očistcem v laboratoři
113 na katedře analytické chemie PřF UK. Dnes se Jiří
Barek věnuje především cestování a navazování nových
zahraničních kontaktů. Každoročně sjezdí zeměkouli od
Pákistánu, přes Sibiř do Brazílie, Japonsko, Čínu, Ameriku, Austrálii, Evropu nepočítaje. Je pozoruhodné, že všude
má co nabídnout, řadě svých doktorandů zajišťuje zajímavé zahraniční stáže a naopak pro svoji fakultu zajišťuje
kvalitní zahraniční studenty a postdoky. Cestování letadlem je ale náročné a tak o Jirku mám někdy strach, aby to
vše ve zdraví přestál. Důležité ovšem je, že Jirka pro svoje
nezřízené cestovatelské aktivity nachází pochopení u svojí
partnerky Marcely.
Zmínil bych ještě jednu, důležitou spolupráci s Jiřím
Barkem, a to redaktorování Chemických listů. Když jsem
v roce 1988 vstoupil do redakce, začal jsem u tehdejšího
předsedy redakční rady, prof. Picka orodovat za to, aby za
redaktora byl přijat také Jiří Barek. To se podařilo o rok
později, v roce 1989. Jirka převzal redigování příspěvků
z analytické chemie, které dodnes patří mezi nejčastější
a nejúspěšnější články v Chemických listech. Podle databáze WOS je Jiří Barek nejplodnějším autorem Chemických listů vůbec a na svém kontě má k 7/2019 celkem 126
příspěvků. Jirka je bezesporu pilířem redakčního kruhu
Chemických listů a já jsem mu za to velmi vděčný.
S Jirkou stále jezdíme na běžky a potkáváme se často
i v soukromí. O Jirkovi vím, že se na něho mohu vždy a ve
všem spolehnout a toho si vážím nejvíce.
Tak kámo, vítej na palubě mezi dospělými.

Proč tedy ten otazník v nadpisu? Fakticky ano, ale
pracovním elánem a osobním nasazením rozhodně ne.
Ještě jednou, všechno nejlepší, pane profesore.
Tomáš Navrátil

Příspěvek k sedmdesátinám Jiřího Barka
Jirku Barka znám již 52 let, od doby našich přijímacích zkoušek na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy. Tenkrát uspěl pouze každý desátý uchazeč a tak nálada byla napjatá. Tehdy mě zaujal uchazeč, který na chodbě před dveřmi přijímací komise a v doprovodu blonďaté
spolužačky hýřil vědomostmi a širokým rozhledem a také
značnou dávkou výřečnosti. To Jirkovi zůstalo dodnes.
Oba jsme byli na „přírodovědu“ přijati a tak začalo naše
kamarádství a přátelství. Jirka se posléze specializoval na
analytickou chemii a mezi svoje hlavní učitele a školitele
řadí především prof. Berku a prof. Štulíka. Z dávné doby
našeho studia si pamatuji hlavně velkolepé exkurze po
chemických podnicích. Na nich se Jirka projevoval především jako milovník piva, což mu také zůstalo dodnes, viz
foto. Podle dnešní terminologie jsme magisterské studium
oba zakončili s vyznamenáním a opět jsme se potkali při
přijímačkách na aspiranturu (dnes doktorské studium).
Atmosféra těchto přijímaček byla již uvolněná a tak jsme
zase oba uspěli, Jirka na analytické a já na anorganické
chemii. Aspirantská léta jsou pro většinu „mladých vědců“
bohémská, vyplněná nejenom vědou, ale i zábavou a nevázaným stylem života. A tak to bylo i v našem případě.
V zimě běžky, v létě voda, stanování, jednou i organizovaný družební zájezd do Sovětského svazu, na univerzitu
v Rize, kde jsme zažili věci nevídané. A tak čas běžel dál.
Po absolvování aspirantury se nám oběma podařilo získat
pozice asistentů, resp. odborných asistentů na již zmíněných našich katedrách. Zatímco já jsem se věnoval difrakci
rentgenových paprsků na krystalech, Jirka zůstal věrný
elektrochemii a svým odborným zaměřením se stal dalším
z pokračovatelů slavné české školy, která rozvíjí odkaz
prof. Jaroslava Heyrovského. Svým osobním charisma

Bohouš Kratochvíl
Je málo co, co může člověk dodat k výše vyřčenému.
Doplnit bych mohl, že Jirka Barek prodělal řadu pobytů ve
výcvikových táborech, a to jak v poušti u beduínů,
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Barka k jeho domovské katedře. Je vřelý, významný
a výjimečný. A to oboustranně. Pan profesor Barek je vynikající – byť náročný – pedagog, jehož přístup studenti
oceňují (byť někteří s časovým odstupem). Stejně tak je ale
skvělým kolegou, vždy ochotným pomoci jak s problémy
vědeckými, tak osobními. Oceněním jeho vztahu ke katedře a fakultě je i ostatně čerstvě udělená medaile děkana
PřF UK, k čemuž ze srdce blahopřejeme.
Sumou: jsme moc rádi, že pana profesora na katedře
máme a věříme, že bude její součástí po řadu dalších let,
do nichž přejeme jen to nejlepší.

v horách u Indiánů, mezi adepty na zařazení do kosmických posádek, ale i výcvik v úderné jednotce dřevořezbářů, jak dokazují redakční fotografie z archivu tohoto časopisu.
Mohl bych Jirku pochválit, že bylo jen zanedbatelně
chvil, kdy by nesršel vtipem a vymýšlením taškařic. Jeho
hlášky jako „i s malým Kašpárkem se dá dělat veliké divadlo“, „zkoušel jsem oboje, nedá se to srovnat“, „GA ČR by
nikdy nikomu nedala grant na to, že bude kapat rtuť do
roztoku soli a zkoumat jakési elektrické parametry“,
„s basami piva v nákupním vozíku ze samošky jezdím až
do bytu“, „zase poslali rukopis, že zkoumali něco trochu
jiného tou samou metodou“, „pes bude bydlet na balkoně“,
„zdravím vás ze státu XXX od chlazeného žlutého“,
a mnoho dalších vešly do dějin a brzo se je budou učit
zpaměti děti v základních školách. Co dodat, pokud Jirka
dlí úplnou náhodou v zemích českých, je to dobrý kumpán
a rozpustilý brach, ba i člověk, který i po dobrém obědě
dokáže sníst pekáč buchet, jen když jsou slaďoučké (kam
to dává, těžko říci). Je však proslulý i tím, že neustále
všechno filmuje a fotografuje a na dotaz, co pak že s těmi
tisícovkami fotografií dělá, rád odpoví, že si je doma prohlíží s babičkou. Nelze než popřát mu do další sedmdesátky hodně zdraví, veselého ducha a na stará kolena i trochu
chemie, která ho potěší.
Pavel Drašar

Za celou katedru, Karel Nesměrák

Prof. RNDr. Miloslav
Černý, DrSc.
devadesátníkem
Před deseti lety napsal Tomáš
Trnka do Bulletinu článek1
o tom, že Miloslav Černý završil ve svém životě svoji první
osmdesátku. A jak říkal, během
uplynulé doby se na možnostech popisu jeho aktivit a zásluh
mnoho nezměnilo – prof. Černý
je stále pln elánu a neutuchajícího zájmu o chemii a tak je
tomu i při výročí devadesátém.
Já jsem měl to štěstí, že jsem se s prof. Černým setkal
v raném období svého studentského života v cukrářském
týmu na PřF UK Praha. Již tehdy „pan docent“ oplýval
aktivitou, neúnavným zkoumáním cukrů a hlavně svojí
podstatnou vlastností, kdy věštil, že pokud se, ve shodě
s Murphyho zákony, něco pokusí zvrtnout v nezdar, on to
věděl již dávno dopředu. Nicméně ani to mu nevzalo nic
z jeho nezlomného optimismu a to ani za podivných let,
kdy jeho očekávaný a logický kariérní růst byl omezován
podivíny, kteří si mysleli, že točí koly světových dějin.
Zopakuji, že se narodil a vyrůstal v Praze na Starém
městě. Po úspěšném absolvování reálného gymnázia vystudoval Přírodovědeckou fakultu Karlovy Univerzity, v roce

Panu prof. Barkovi od jeho katedry
Přírodovědci, jakožto exaktní vědci, mají rádi různá
čísla a zejména konstanty. U některých konstant se ale
čísla někdy mění (připomeňme velkou letošní revoluci
v definici kilogramu). Takovou konstantou naší katedry je
pan profesor Barek. Přestože se čísla, označující časové
úseky od jeho narození, resp. příchodu na naši katedru,
postupně a nezadržitelně zvyšují, zůstává sám pan profesor
Barek základní katedrální konstantou. K vědeckému zaměření, úspěchům, zapojení do života chemické komunity
a cestovatelské vášni pana profesora se vyčerpávajícím
způsobem vyjádřily předchozí tři příspěvky. Připojme se
tedy „jen“ s krátkým připomenutím vztahu pana profesora
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1953 získal titul RNDr. Jeho disertační práce, jejímž školitelem byl tehdejší asistent Václav Horák, se zabývala chemií sirných heterocyklů. Byl prvním vědeckým aspirantem
katedry organické chemie, titul CSc. získal v roce 1956.
Po ukončení aspirantury se spolu s J. Pacákem a J. Staňkem již věnoval chemii sacharidů. Rané cukerné práce
týmu se týkaly přípravy 3-deoxyglukosy, pak následovala
série prací na téma thiocukry a od začátku 60. let byla
ústředním tématem chemie 1,6-anhydrocukrů. Právě v této
oblasti sacharidové chemie lze spatřovat těžiště vědeckého
působení oslavencova, spolu s četnými diplomanty a doktorandy zmapoval detailně chemii levoglukosanu. Několik
sloučenin se stalo téměř univerzálními výchozími látkami
pro další syntézy. V cukerné literatuře se vžil termín
„Cerny epoxide“, jak je možné se přesvědčit zadáním tohoto hesla do vyhledávače1. Legendární dílo, které napsali
spolu s J. Staňkem, J. Pacákem a J. Kocourkem se stalo
světově uznávanou „The Bible of carbohydrate chemists“ (cit.2). V době současné se podílel spolu s T. Trnkou a M. Buděšínským na sepsání taktéž úspěšné učebnice
cukerné chemie „Sacharidy“, která se za krátkou dobu
dočkala dvou vydání. Známý byl i z významného silvestrovského kompendia3 o všech aspektech chemie
„Chemické listí“.
Jako vynikající pedagog se zasloužil, díky svým mimořádným znalostem chemie a přilehlých oborů,
o implementaci moderní výuky stereochemie, reakčních
mechanismů a fotochemie do programů na PřF UK.
Úspěšný a oblíbený byl i jako školitel studentů. Oblíben
byl i jako examinátor, kdy se zvědavostí jemu vlastní často
zadával dotazy na různá pekuliární témata, která jej zaujala
a důsledkem byla diskuse na nejvyšší intelektuální úrovni
a velmi dobrá známka pro úspěšného diskutéra. Proslul
i jako hudebník, kdy jednak na koncertech „Šmydláše“, ale
i na symposionech cukerného týmu se svými houslemi
vždy přispěl k dobrému tónu. Známý byl i jako člen komise pro Chemickou olympiádu, předseda European Carbohydrate Organization, člen redakční rady časopisu Carbohydrate Research a dlouholetý funkcionář České společnosti chemické. Posledně jmenovaná společnost jej vyznamenala svým „čestným členstvím“, Hanušovou medailí
a cenou Karla Preise. Na PřF UK Praha působil dvě období jako proděkan; za jeho činnost byl vyznamenán několika fakultními a univerzitními oceněními.
Je mi milou povinností poblahopřát panu profesorovi
ještě mnoho potěšení chemických i životních, mnoho zdaru, zdravíčka i pohody, protože on, za to, že celý život
kolem sebe šířil úsměvy a optimismus, si to plně zaslouží.
Za sebe se cítím velice poctěn, že jsem mnohokrát ve svém
životě mohl pracovat, zkoušet i diskutovat v jeho nezapomenutelné přítomnosti.
Za celoživotní dílo udělila Česká společnost chemická Miloslavu Černému své nejvyšší vyznamenání, Medaili
ČSCH.
Pavel Drašar

2. Stick R., Spencer W.: Carbohydrates: The Essential
Molecules of Life, 2. vyd., Elsevier Science 2008.
3. Stánek J., Niger V., Černý X., Lenoir Y., Black Z.,
Schwarz A.: Chem. Listí 49, (13) 19 (1955).

Zemřela profesorka
Blanka Králová
V úterý 27. 8. 2019 ve věku 83 let
zemřela paní profesorka Blanka
Králová, dlouholetá členka Ústavu
biochemie a mikrobiologie na
VŠCHT Praha. Celý svůj profesní
život byla věrná své alma mater.
Po ukončení studií specializace
kvasná chemie a technologie (dnes obor biotechnologie),
nastoupila v roce 1959 jako asistentka na katedru biologických věd, později přejmenovanou na katedru biochemie
a mikrobiologie, kterou v té době vedl profesor Šícho.
A jak často Blanka vzpomínala, vyžadoval po členech
ústavu plné nasazení, byl přísný, neústupný, ale hodně se
od něj naučila. V té době na katedře také pracovali její
dlouholetí kolegové profesor Káš a profesor Rauch. V roce
1969 obhájila svou kandidátskou práci v oboru Biochemie
a v roce 1990 se ve stejném oboru habilitovala. Středem
jejího odborného zájmu byly hlavně enzymy a jejich kofaktory. Dlouhodobě se zabývala studiem transglykosylačních vlastností glykosidas. V roce 1997 byla jmenována
profesorkou Biochemie. Řadu let zastávala (jako vůbec
první žena na VŠCHT) funkci proděkana pro pedagogiku.
Během působení na VŠCHT byla vedoucí přibližně
50 diplomantů a školitelkou 15 doktorandů, z nichž tři
získali prestižní ocenění v rámci ČR. Během své vědecké
činnosti získala řadu domácích i zahraničních grantů. Absolvovala dvě čtyřměsíční stáže na zahraničních univerzitách (University of Rome, University of Cardiff) a dále
pak spolupracovala s celou řadou dalších univerzit formou
krátkodobých stáží a společných projektů (Švýcarsko,
Dánsko, Něměcko, Španělsko, Rusko, Estonsko). Zároveň
byla zapáleným členem asociace ECTN (European Chemistry Thematic Network).
Její znalosti anglického jazyka byly excelentní a díky
tomu získala v roce 1969 od Americké chemické společnosti ocenění jako spolupracovník Chemical Abstract Service. V roce 2001 jí byla Fakultou potravinářské a biochemické technologie udělena Ballingova medaile. V roce
2010 byla její práce oceněna Medailí Josefa Hlávky
a v letošním roce získala Medaili Emila Votočka.
Blanka byla člověkem vpravdě renesančním. Neexistovalo snad téma, o kterém by neuměla poutavě vyprávět.
Kromě vědy milovala i cestování, umění a sport. V mládí
se věnovala horolezectví a sjezdové lyže si odepřela až po
svých 80. narozeninách. Svůj volný čas velmi ráda trávila
na své chalupě na Malé Skále.
Do poslední chvíle svého života byla zaměstnána na
Ústavu biochemie a mikrobiologie. Živě se zajímala
o pedagogiku a vědecké projekty, na kterých se členové
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vých nástupců až do roku 1996, kdy se při reorganizaci
ústavu stal vědeckým tajemníkem a v této pozici působil
až do roku 2004. Život a události v ústavu od konce padesátých let až do počátku nového tisíciletí popsal ve spisu
„Vzpomínání“, který je uložen v archivu ústavu
i v Archivu Akademie.
Z jeho vědecko-organizační činnosti připomeňme
alespoň práci v několika orgánech Akademie věd, zejména
v Legislativní a Ediční komisi a v atestačních komisích,
účast na uspořádání několika velkých mezinárodních termochemických a termodynamických konferencí, a zejména organizaci pěti mezioborových česko-německých letních akademií v letech 1997 až 2005.
Za přátele Zdeněk Herman

ústavu podíleli, byla oporou mladým vědeckým pracovníkům své pracovní skupiny, byla i nepostradatelnou aktivní
účastnicí odborných seminářů. Díky své inteligenci a přátelské povaze byla vždy obklopena přáteli, kterým neváhala kdykoli nabídnout pomocnou ruku. Její mladistvý přístup k životu smazával generační rozdíly. Pro nás všechny
odešla nejen vysoce ceněná odbornice oboru biochemie,
ale i kamarádka, s kterou jsme se chodili radit i smát.
Kolegové z ústavu biochemie a mikrobiologie

Odešel Slavoj Černý
Dne 10. července 2019 odešel ve
věku 86 let RNDr. Slavoj Černý,
CSc. Odešel v noci, klidně, ve
spánku, po krátkém pobytu v nemocnici. Slavoj Černý vystudoval
fyzikální chemii na Karlově univerzitě a většina jeho následující
profesní dráhy pak byla spjata
s Ústavem fyzikální chemie ČSAV
a jeho nástupci. V tomto ústavu
absolvoval vědeckou aspiranturu a v roce 1963 po obhájení kandidátské disertace se v něm stal vědeckým pracovníkem.
Jeho úkolem bylo zavést ve skupině Vladimíra Ponce
a Zlatka Knora mikrokalorimetrické měření malých množství tepla uvolňovaného při adsorpci plynů na površích
tenkých vrstev kovů. Ve spolupráci s Ing. Ladislavem
Hládkem vyvinul mikrokalorimetrickou metodu podstatně
převyšující přístroje a postupy používané na daleko bohatších světových pracovištích. Zabýval se především studiem chemisorpce uhlovodíků na kovech s cílem přispět
k objasňování mechanismu povrchových dějů v těchto
systémech. Výsledky své práce uveřejnil v několika desítkách publikací1–3 a byl též spoluautorem monografií
„Aktivní uhlí“ a „Adsorpce na pevných látkách“, jejichž
anglické překlady vyšly v nakladatelstvích v Holandsku4
resp. v Anglii5.
V roce 1968 byl ředitelem profesorem Rudolfem Brdičkou ustanoven vědeckým tajemníkem ústavu. Z této
funkce byl v roce 1971 z politických důvodů sesazen,
a když se provalilo, že se za „pražského jara“ účastnil zakládající schůze Klubu angažovaných nestraníků (KAN),
který byl prohlášen za kontrarevoluční protisocialistickou
organizaci, nastaly pro něho špatné časy. Nesměl vést žádné studenty a spolupracovníky, nesměl vyjet do zahraničí
a byl na seznamu pracovníků ústavu navržených
k propuštění. K tomu však nakonec nedošlo.
Postupně se jeho situace začala zlepšovat a Listopad
1989 pro něho znamenal zásadní zlom. Byl zvolen předsedou vědecké rady ústavu a jmenován zástupcem ředitele
profesora Rudolfa Zahradníka. Intenzivně se podílel na
všestranném rozvoji ústavu v nových podmínkách. Ve
funkci zástupce ředitele pracoval i za dvou Zahradníko-
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Odešel
Antonín Fingerland
RNDr. Antonín Fingerland,
CSc., zemřel tiše po dlouhé
nemoci
1.
srpna
2019
v požehnaném věku devadesáti
šesti let. Po studiích fyziky na
přírodovědecké fakultě v 50.
letech učil fyziku na gymnáziu
v Žatci. Odtud byl vytržen koncem čtyřicátých let, kdy byla celá jeho rodina odsouzena,
protože prý věděli o pokusu o nelegální přechod hranic
jistého církevního známého. Nejhůře byla odsouzena maminka Antonína, pro něho samého to znamenalo drakonický trest tří let práce v jáchymovských dolech. Po návratu
z věznění byl přijat v polovině padesátých let do Ústavu
fyzikální chemie ČSAV, kde se staral o rentgenografické
experimenty a analýzu rentgenografických studií. Při prověrkách počátkem šedesátých let byl dočasně přeřazen do
Fyzikálního ústavu ČSAV, ale koncem šedesátých let se
vrátil zpět do Ústavu fyzikální chemie ČSAV. Tam působil až do svého šedesátého roku, kdy se rozhodl vrátit se
ke svému původnímu povolání středoškolského učitele.
Učil potom fyziku na několika pražských školách, naposledy na Arcibiskupském gymnáziu na Vinohradech, kde
také vedl fyzikální kroužky. Do důchodu odešel až dlouho
po své sedmdesátce, ale styk se svými kolegy udržoval
celou dobu.
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Antonín Fingerland byl pro své kolegy příkladem
pevného charakteru, posíleného jak vězněním, tak silným
náboženským cítěním. Byl pro ně morální příkladem
a oporou, kterou nemohli otřást ani tehdejší straničtí představitelé. Třebaže v ústavu nepůsobil už třicet šest let,

jeho jméno zůstalo v povědomí i daleko mladších kolegů,
kteří jej nikdy nepotkali, jako člověka pevného, silného
a mimořádně váženého, kterých je mezi námi málo.
Zdeněk Herman

Výročí a jubilea
65
Ing. Milan Jedlička, (25.1.), Praha
prof. Ing. Zbyněk Kobliha, CSc., (26.1.), Univerzita
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RNDr. Slavoj Černý, CSc., zemřel 10. července 2019 ve
věku 86 let.
Prof. Dr. Ing. Jaromír Horák, DrSc., zemřel 10. září
2019 ve věku 92 let.
Čest jejich památce
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