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Na podzim 1895 proslovil Svante Arrhenius přednáš-

ku, ve které předložil kvantitativní model role CO2 ve skle-
níkovém jevu vedoucí k výsledkům v zásadě platným 

i dnes. Tyto výsledky pak na jaře 1896 publikoval časopi-

secky1. V té době již byl akceptován radiační zákon Stefa-
na2 (či Stefana a Boltzmanna3). Ten byl později i odvozen 

Planckem s pomocí (tehdy ještě spekulativního) kvantová-

ní energie (tuto nadstavbu však už Arrhenius nepotřebo-

val). Jeho motivací tehdy bylo navrhnout možné vysvětle-
ní pro vznik doby ledové, nikoliv tedy ještě otázka zvyšo-

vání teploty atmosféry v důsledku spalování uhlíkatých 

paliv. 
Podle Stefanova-Boltzmannova zákona úhrnná ener-

gie vyzařovaná černým tělesem (tj. tělesem pohlcujícím 

záření všech vlnových délek) roste se čtvrtou mocninou 

absolutní teploty. Tento zákon je možné aplikovat i na 
odhad průměrné teploty povrchu Země. Za tepelné rovno-

váhy musí být energie přijímaná zemským povrchem rov-

na energii jím naopak vyzařované do prostoru. Protože ale 
část slunečního záření je odrážena, aniž by došlo k jejímu 

pohlcení povrchem, zahrnuje se redukce na toto tzv. albe-

do (může tvořit 30 % přicházející energie). S pomocí Ste-

fanova-Boltzmannova zákona tak pro průměrnou teplotu 
Země vychází4 hodnota 255 K, tedy o nějakých 33 K nižší 

než hodnota známá z pozorování. Tento rozdíl způsobují 

atmosférické plyny zachycující část vyzařované energie – 
hlavně jde o CO2 a H2O, dále O3, CH4, atd.  

Klíčovým faktorem je redistribuce energií, opět sou-

visející s teplotou obou těles, která vede k velmi odlišné 

podobě spekter záření přicházejícího od Slunce a toho 
naopak vyzařovaného Zemí zpět do prostoru. 

V jednoduché podobě to popisuje Wienův posunovací 

zákon5 – vlnová délka s nejvyšší zářivostí je nepřímo 
úměrná teplotě tělesa. Zatímco sluneční spektrum vyka-

zuje6 maximum kolem vlnové délky 500 nm, maximum 

spektra vyzařovaného Zemí je kolem 10 000 nm. To je 

v souhlase s Wienovým posunovacím zákonem, neb teplo-
ta Země je přibližně dvacetkrát nižší, než teplota sluneční-

ho povrchu. Poznamenejme, že u přicházejícího sluneční-

ho záření pak zachycuje ozónová vrstva energetičtější 
složku jeho UV záření. Maximum záření emitovaného 

Zemí leží při podstatně delších vlnových délkách, totiž 

v těch, ve kterých adsorbují IČ vibrační spektra poly-

atomických komponent atmosféry (při kterých však nead-
sorbují obě hlavní složky atmosféry, N2 a O2 – fakticky 

v důsledku7 symetrických výběrových pravidel). Je to ten-

to zásadní rozdíl ve spektrálních profilech Slunce a Země, 
který spolu s přítomností polyatomických molekul 

v atmosféře umožňuje skleníkový efekt. 

Dnes spektrální profily vyzařování energie ze Země 
do prostoru poskytují měření z umělých družic8. Pro toto 

vyzařování do prostoru používá Arrhenius označení temné 

paprsky, zatímco dopadající sluneční záření označuje jako 

paprsky světelné. Nicméně Arrhenius sám žádná měření 
neprováděl (zmiňuje, že by stavba přístrojů stejně přesaho-

vala jeho omezené prostředky). Místo toho informace po-

třebné pro okalibrování svého modelu čerpal z měření9 IČ 
záření na Zemi přicházejícího od Měsíce, která za úplňku 

v letech 1885–7 prováděl americký astronom10 Samuel P. 

Langley. Vedle toho Arrhenius též navazoval na dřívější 

poznatky o ohřívání atmosféry od svých předchůdců, kte-
rými byli francouzští učenci J. Fourier, C. Pouillet a Angli-

čan J. Tyndall. Jeho vzorce ale vycházely právě z tehdy 

nově formulovaného radiačního zákona Stefana. Vedle 
příspěvku CO2 uvažoval i roli vodní páry. Na základě 

svých výpočtů pak nakonec podal1 předpověď, jak se bude 

měnit teplota na Zemi, a to jak při poklesu (což byla jeho 

iniciální motivace – vysvětlení vzniku doby ledové), tak 
při zvyšování obsahu CO2 v zemské atmosféře. Výsledky 

tabeloval pro různé zeměpisné šířky a roční období. Došel 

tak k zprůměrovaným hodnotám, že pokles obsahu CO2 na 
dvě třetiny jeho tehdejší hodnoty povede k poklesu teploty 

o 3,2 °C, zatímco naopak vzestup na 1,5-násobek přinese 

zvýšení teploty o 3,4 °C. A pak další zvyšování koncentra-

ce CO2 na 2-, 2,5- a 3-násobek by mělo způsobit zvýšení 
teploty o 5,7, 7,4 a 8,4 °C. Přes mnoho zjednodušení obsa-

žených v Arrheniově modelu se nicméně jednalo 

i z dnešního pohledu o realistické hodnoty. 
Jistý extrémní limitní vývoj oteplování u tělesa z naší 

sluneční soustavy představují poměry panující na planetě 

Venuši, které se označují za stav skleníkového jevu, který 

se vymknul kontrole. Atmosféra Venuše je z 96 % tvo-
řena11 CO2, přičemž atmosférický tlak na povrchu je ko-

lem 90 atm. To vytváří podmínky pro skutečně masivní 

skleníkový jev vedoucí k měřené povrchové teplotě kolem 
730 K. Při neadsorbující atmosféře by tato teplota byla4 

nižší o alespoň 420 K. Počátek tohoto masivního oteplení 

na Venuši objasněn dosud není. Se stoupající teplotou 

v důsledku nárůstu samotného CO2 se ale přidávají další 
akcelerující faktory. Kupř. pro Zemi je to nárůst vodní 

páry v atmosféře v důsledku stoupající teploty moří, 

a současně i další nárůst atmosférického CO2 – o ten, co 
byl původně rozpuštěn ve vodách, atd. 

Arrhenius byl aktivní v řadě výzkumných směrů, jeho 

nejvýznamnějším příspěvkem byla ovšem iontová disocia-

ce elektrolytů, za kterou obdržel v r. 1903 Nobelovu cenu 
za chemii. Vodivostí roztoků elektrolytů se obíral už ve 

své PhD práci – s její obhajobou v r. 1882 však uspěl12 jen 

obtížně, což zbrzdilo samotný začátek jeho akademické 
dráhy. V definitivní podobě iontovou teorii publikoval13 až 

pak v r. 1887. Postupně se sám stal i vlivnou postavou 

125 LET KONCEPCE SKLENÍKOVÉHO JEVU SVANTE ARRHENIA 



Chem. Listy 114, 699−713 (2020)                                                                                                                                             Bulletin 

702 

v procesu udělování Nobelových cen. Byl přítelem právní-

ka Nobelovy nadace, který s ním konzultoval realizaci 
Nobelovy závěti, a od r. 1905 působil jako ředitel 

v Nobelově Institutu. V této pozici nejenom některá uděle-

ní podporoval, nýbrž některá naopak i brzdil. Má se za to, 

že přispěl k neudělení ceny pro D. I. Mendělejeva, vzdor 
tomu, že ho kupř. opakovaně navrhoval14 první laureát 

Nobelovy ceny za chemii J. H. van't Hoff. Mendělejev 

totiž původně byl kritikem15 iontové teorie. Podobně, 
avšak tentokrát neúspěšně, se snažil – byť z odlišných 

důvodů – zabránit16 druhé Nobelově ceně v případě Marie 

Curie.  

Arrhenius sám neviděl své předpovědi nikterak dra-
maticky (na rozdíl od svého vzdáleného potomka, kterým 

je v současnosti širší veřejnosti známější Greta Thunbergo-

vá). V r. 1896 totiž vyjádřil17 optimistickou vizi, že tak jak 
se obsah CO2 v atmosféře bude zvyšovat, tak se Švédové 

mohou těšit – byť až po řadě generací – na příznivější kli-

matické podmínky. 
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Odborná setkání 

16th International Students Conference 
„Modern Analytical Chemistry“ 

 
Katedra analytické chemie Přírodovědecké fakulty 

Univerzity Karlovy uspořádala ve dnech 17. a 18. září 

2020 již 16. ročník konference studentů doktorského stu-
dia oboru analytická chemie, kteří tak měli na mezinárod-

ním fóru příležitost prezentovat a diskutovat výsledky 

svého výzkumu. Nad konferencí převzala záštitu i Divisi-

on of Analytical Chemistry, European Chemical Societ 
(DAC EuCheMS). 

Konference se zúčastnilo celkem třicet sedm předná-

šejících z jedenácti evropských univerzit: Hornicko-
hutnická univerzita Stanisława Staszica (Krakov, Polsko), 

Lodžská univerzita (Polsko), Lomonosovova univerzita 

(Moskva, Rusko), Lvovská národní univerzita Ivana Fran-

ka (Ukrajina), Masarykova Univerzita (ČR), Petrohradská 
státní univerzita (Rusko), Univerzita Karlova (ČR), Uni-

verzita Marie Curie-Sklodowské (Lublin, Polsko), Univer-

zita v Řezně (Německo) a Vysoká škola chemicko-
technologická (Praha, ČR). Pro nepříznivou epidemiolo-

gickou situaci proběhla konference v hybridním módu 

s využitím videokonferenčního nástroje Google Meet. 
Dvacet jedna účastníků prezentovalo osobně a sedmnáct 

prostřednictvím internetu. Z jednotlivých příspěvků, je-

jichž témata sahala od výzkumu a vývoje nových analytic-

kých technik, přes optimalizace metod až po aplikaci ana-
lytické chemie v environmentální, medicínské či potravi-

nářské oblasti, bylo zřejmé, že i díky nastupující mladé 

generaci zůstává analytická chemie moderním, mnohovrs-
tevným a stále se rozvíjejícím oborem se skvělou perspek-

tivou. Kromě vysoké obsahové kvality vynikaly příspěvky 

i po stránce jazykové, ačkoliv jednacím jazykem konferen-

ce je výlučně angličtina, což vede ke kultivaci jazykových 
znalostí jejích účastníků. To se projevilo i na široké a zají-

mavé diskusi po každém prezentovaném příspěvku. Kon-

ference rovněž přispěla i ke sdílení zkušeností a navazová-
ní kontaktů s jinými pracovišti. Prezentované příspěvky 

jsou otištěny i v konferenčním sborníku (abstrahovaném 

ve Web of Science), který je dostupný na webové stránce 

konference: http://www.natur.cuni.cz/isc-mac/ 
Za úspěchem konference stojí i podpora ze strany 

jejích sponzorů, předních firem dodávajících vybavení 
nebo chemikálie pro analytické laboratoře, resp. společ-
ností, v nichž absolventi oboru nacházejí své uplatnění. 
Jmenovitě konferenci podpořily firmy Ecom 
(www.ecomsro.com), Fisher Scientific 
(www.thermofisher.cz), Lachner (www.lach‑ner.com), 
Metrohm ČR (https://www.metrohm.com/cs-cz), Quinta 
Analytica (www.quinta.cz) Shimadzu 
(www.shimadzu.eu.com), 2Theta (www.2theta.cz), Waters 
(www.waters.com) a Zentiva (www.zentiva.cz). Všem 
sponzorům patří velký dík organizátorů i všech účastníků 
konference. 

Jménem organizátorů si dovoluji srdečně pozvat na 

chystaný 17. ročník konference, který se uskuteční ve 

dnech 16. a 17. září 2021 opět na Chemickém ústavu Pří-
rodovědecké fakulty UK. Veškeré informace zájemci na-

leznou na webových stránkách konference: http://

www.natur.cuni.cz/isc-mac/ 

Karel Nesměrák  
Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta UK 

Recenze 

Miroslav Raab:  
Materiály a člověk 
 

Vydala Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 2020, 2. vydání, 
počet stran 232 

ISBN: 978-80-7454-901-4 

 
V letošním roce se objevilo druhé, revidované a dopl-

něné vydání této knihy, jejíž první verze byla již několik 

let beznadějně rozebrána a jejíž podtitul zní Netradiční 

úvod do současné materiálové vědy. Jedná se o zdařilé 

dílo, určené vnímavým a hloubavým středoškolákům, 
případně studentům nižších ročníků univerzit. První kapi-

tola, nazvaná Materiály a lidé, obsahuje zasvěcený výklad 

historie toho, jak se lidstvo učilo poznávat a využívat 

hmotný svět. Po kapitole nazvané Hmota a materiál, kde 
je vysvětleno fyzikální a chemické pozadí materiálové 

vědy, následuje vysvětlení základních pojmů mechaniky 

https://www.metrohm.com/cs-cz
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materiálů, poté jsou uvedeny obecné principy kompozit-

ních materiálů (včetně jejich „nanoverze“), dále kapitola 
o materiálech kovových (se základy metalurgie), anorga-

nických nekovových (zejména o keramice, sklech a vyso-

koteplotních supravodičích) i polymerních. Unikátní je 

kapitola Materiály matky přírody, které, jak je ukázáno, 
mají často nedostižné vlastnosti (stamiliony let evoluce se 

zkrátka nedají tak rychle dohnat). Knihu uzavírají kapitoly 

o vlivu času na materiály (tedy o jejich stárnutí), o materi-

álech „chytrých“, ba inteligentních, materiálech na hraní 
a na sport a konečně o materiálech pro labužníky, kde au-

tor volně navazuje na svou populární knihu Molekulární 

kuchyně.  

Kniha je vybavena velkým množstvím kreseb a sché-
mat, doplněna seznamem literatury, věcným rejstříkem 

a biografickým slovníčkem, mnoha tabulkami a fotografie-

mi, včetně pěti celostránkových mikrofotografií struktury 
kovů, polymerních materiálů a krovek brouka střevlíka. 

Velmi sympatický je autorův nadhled a styl, který kombi-

nuje přísnou odbornost s čtivostí, ba zábavností. Časté jsou 

jeho exkurze do historie, včetně různých kuriozit, do lin-
gvistiky a etymologie, jednou dokonce i do teologie. Tyto 

vsuvky představují pro čtenáře vítaný oddech, odreagová-

ní, ale i poučení o věcech z úplně jiných oborů. Vtipné je 

i občasné uvádění citátů slavných, počínaje Vergiliem 
a konče Einsteinem. Čtenář si dokonce může vychutnat 

autorovo Blues o PVC. 

Jediné, co jsem při čtení knihy postrádal, byl větší 
důraz na ekologii, více o recyklaci zejména plastů a zmín-

ku o palčivém problému dneška, kterým jsou mikroplasty, 

vznikající např. otěrem pneumatik, a jejich vliv na životní 

prostředí. Občasné tiskové chyby a místy rozpor mezi sku-
tečným umístěním např. obrázků a příslušným odkazem 

v textu lze bez problémů tolerovat. 

Mohu konstatovat, že jde o knihu znamenitou, užiteč-
nou a potřebnou, v čemž se shoduji s prof. R. Zahradní-

kem, autorem jedné z předmluv. 

Jiří Podešva 

Členská oznámení a služby 

Profesoři jmenovaní s účinností od 17. 6. 2020 
Staženo ze stránek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/rizeni-ke-jmenovani-
profesorem 

 

prof. Ing. Tomáš Navrátil, Ph.D. 
pro obor: Lékařská chemie a biochemie 

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy 

(s účinností od 28. 11. 2019) 

 
prof. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D. 

pro obor: Farmakognosie 

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy 
 

prof. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. 

pro obor: Ekotoxikologie 

na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity 
 

prof. RNDr. Jan Hrbáč, Ph.D. 

pro obor: Fyzikální chemie 
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity 

 

prof. Ing. Bc. Pavel Mokrejš, Ph.D. 
pro obor: Technologie makromolekulárních látek 

na návrh Vědecké rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 

 

prof. Dr. Ing. Tomáš Moucha 
pro obor: Chemické inženýrství 

na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-

technologické v Praze 
 

prof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D. 

pro obor: Ochrana životního prostředí 

na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické 
univerzity Ostrava 

prof. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D. 

pro obor: Chemie a analýza potravin 
na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-

technologické v Praze 

 

prof. Ing. Bedřich Smetana, Ph.D. 
pro obor: Chemická metalurgie 

na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické 

univerzity Ostrava 
 

prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. 

pro obor: Chemie, technologie a vlastnosti materiálů 

na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického 
v Brně 

 

prof. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D. 
pro obor: Lékařská farmakologie 

na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity 

 
 
Docenti jmenovaní od 1. 11. 2019 do 1. 8. 2020 
Staženo ze stránek Ministerstva školství, mládeže  
a tělovýchovy 
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/habilitacni-rizeni 

  
       
doc. Anita Bialkowska, Ph.D. 
pro obor Technologie makromolekulárních látek 

 

doc. Mgr. Piotr Błoński, Ph.D. 
pro obor Fyzikální chemie 

 

doc. Ing. Jaroslav Fojt, Ph.D. 

pro obor Metalurgie 
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doc. RNDr. Olga Heidingsfeld, CSc. 

pro obor Biochemie 
 

doc. Mgr. Petr Maršálek, Ph.D. 

pro obor Veterinární biochemie, chemie a biofyzika 

 
doc. PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. 

pro obor Farmaceutická technologie 

 
doc. Ing. Tomáš Opravil, Ph.D. 

pro obor Chemie, technologie a vlastnosti materiálů 

 

doc. RNDr. Karolina Schwarzová, Ph.D. 
pro obor Analytická chemie 

 

doc. PharmDr. Tomáš Siatka, CSc. 

pro obor Farmakognosie 
 

doc. RNDr. Martin Uhrík, Ph.D. 

pro obor Chemie a technologie ochrany životního prostředí 

 
doc. Mgr. Michaela Vašinová Galiová, Ph.D. 

pro obor Chemie a technologie ochrany životního prostředí 

 
doc. Ing. David Veselý, Ph.D. 

pro obor Technologie makromolekulárních látek 

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

Akce v ČR a v zahraničí                                    

Návrat vitalistické teorie 
 

Když pánové Jean-Baptiste van Helmont (1677–

1744), Georg Stahl (1659–1734), Paul-Joseph Barthez 
(1734–1806) a Johann Friedrich Blumenbach (1752–1840) 

stvořili a propagovali teorii živé síly, jistě (by) byli smutní, 

když ji Friedrich Wöhler roku 1828 rozmetal na cucky. 

Podobně, jako vědečtí kreacionisté používají přírodově-
decké argumenty k popření Darwinovy teorie, máme mezi 

sebou významné odborníky, jako např. výživového specia-

listu z pražského IKEM, pana RNDr. Pavla Suchánka, 
odborníka na sportovní výživu, jemuž umožnil redaktor 

časopisu Téma -tm- zveřejnit v článku „Doplňky stravy: 

Otázky a odpovědi“ takové nesmysly, jako (doslovný citát, 

Téma 7. dubna 2017, str. 14): „... účinné jsou z valné větši-
ny jen vitamíny získané jako výtažky z ovoce a zeleniny, 

nikoliv ty synteticky vyrobené. A to přesto, že chemicky 

mají stejné složení.“ Tento blábol dokonce pan redaktor 
umně zakomponoval mezi celou řadu velmi rozumných 

rad a doporučení. 

Takové pregnantní znovuprobuzení a rozšíření vitalis-

tické teorie jistě hřeje u srdcí otce této „vědy“ a nenechá 
chladnými ani redakci tohoto časopisu. Oběma aktérům 

udělujeme vyznamenání „Chemšmejd“ tentokrát II. stup-

ně. Panu doktorovi navíc s právem zvážit, zda by neměl 
vyhledat pedela a s pokorně uříznutými kšandami mu neo-

devzdat svůj titul doktora přírodních věd. Panu redaktorovi 

s právem zvážit, zda sám na sebe nepodá udání pro šíření 

nepravdivé zprávy s umnou kamufláží. Je smutné, že je 
stále možno najít hromadné sdělovací prostředky, které šíří 

takové bludy a nepravdy. 

Pavel Drašar 

 
 

Problém coronaviru vyřešen 
 

Ve sloupku nazvaném Vakcína se blíží (Lidové novi-

ny 16.7.2020) jsem se dočetl povzbudivou informaci: „U 
všech lidí, kteří vakcínu proti covid-19 dostali, …. vznikla 

velice silná imunitní reakce a jejich tělo začalo produkovat 

antičástice.“ Soudím, že anihilace hmoty koronaviru an-

tihmotou by byla velmi účinná metoda, jen bych se při ní 
obával silných vedlejších účinků.  

Jaroslav Julak  

Aprílový klub 
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Střípky a klípky o světových chemicích 

Profesor Anthony T. Tu, 90 let 
 

Možná se v úvodu tohoto příspěvku ptáte, proč před-
stavit předního světového „chemického“ odborníka, pana 

profesora Anthony T. Tu ze Spojených států amerických. 

Důvodů by se našlo zřejmě více, ale ten hlavní a zásadní je 

v tom, že uvedený špičkový odborník významně pomáhal 
v roce 1995 s vyšetřováním prvního rozsáhlého chemické-

ho útoku sarinem v tokijském metru. O odbornou pomoc 

byl požádán přímo Japonskou státní policií.  
Co tomu předcházelo i co se přesně při chemickém 

útoku v metru, ale i při předešlém chemickém útoku 

v japonském městě Matsumoto stalo, popsal a vysvětlil 

pan profesor Tu velmi podrobně a působivě v jedné ze 
svých mnoha výborných odborných knih, a to konkrétně 

v knize: „Chemical Terrorism: Horrors in Tokyo Subway 

and Matsumoto City“ (ISBN 1-880293-10-2) z roku 2002. 

Přes velmi vysoký věk je pan profesor Anthony T. Tu 
stále velmi čilý a aktivní, cestuje nejen po Spojených stá-

tech, ale také po světě a přednáší často jak v Japonsku 

(mluví plynně japonsky), tak na mezinárodních odborných 
kongresech, konferencích a symposiích. 

Pan profesor Anthony T. Tu má velmi bohatou a cen-

nou odbornou publikační činnost. Zabývá se v ní nejen 

chemickými a biologickými zbraněmi, ale také chemickým 
a biologickým terorismem, detekcí nebezpečných látek, 

záchranou zasažených osob, léčením zasažených osob, 

dekontaminací chemického a biologického zamoření. Jiný-
mi slovy je v jeho odborném zájmu celý nutný a prováza-

ný řetězec opatření od prevence, ochrany, záchrany až po 

likvidaci možných neblahých následků nebezpečného za-

moření. 
Podle jeho vlastního životopisu a dalších dostupných 

podkladů je to více jak 40 odborných titulů knih, které 

nesou jeho jméno. Jeho poslední odbornou vydanou kni-
hou z roku 2018 je titul v angličtině: „Chemical and Bio-

logical Weapons and Terrorism“ (ISBN-13: 978-113803-

33-82). 

Pan Anthony T. Tu se narodil v roce 1930 a dne 
12. srpna 2020 se dožil 90 let. Celý jeho život je zajímavý, 

tvůrčí a nesmírně plodný. 

Profesor Tu získal svůj titul bakalář z Národní 

taiwanské univerzity (1953), titul magistra z University of 
Notre Dame (1956) a další titul PhD. z Stanfordské univer-

zity (1961). Jeho postdoktorandský výzkum prováděl na 

Stanfordské i Yaleské univerzitě v létech 1960 až 1961. 
Nejprve pět let působil jako učitel na státní univerzitě 

v Utahu. Poté se přestěhoval a začal působit na statní uni-

versitě v Colorado (Colorado State University), aby se stal 

postupně docentem a následně profesorem. Od roku 1998 
je emeritním profesorem.  

Když se japonská náboženská sekta Aum Shinrikyo 

dopustila chemického terorismu sarinem ve městě Mat-
sumoto v roce 1994 a v metru v Tokiu (1995), pomohl 

profesor Tu japonské policii definitivně dokázat propojení 

sekty se zakázanou výrobou a zakázaným použitím bojové 

chemické látky sarin. Za svůj přínos dostal nejprve medaili 
od japonské policie a byl následně zvolen čestným členem 

japonské společnosti forenzní toxikologie. 

V jeho oficiálním životopise je uvedena celá řada 
pozvání na různé odborné mezinárodní konference, sym-

posia a workshopy, kde vždy vystupoval jako klíčový řeč-

ník. Dále je v jeho životopise uvedena také dlouhá řada 

pozvání na různé univerzity hlavně ve Spojených státech 
amerických, ale i v mnoha dalších zemích po celém světě, 

jako jsou země: Rakousko, Bulharsko, Kanada, České 

republika, Čína, Egypt, Velké Británie, Estonsko, Řecko, 
Indie, Itálie, Japonsko (s největší množstvím zahraničních 

univerzit), Korea, Nizozemí, Polsko, Rusko, Saudská Ará-

bie, Srí Lanka, Švédsko, Taiwan, Thajsko, Turecko, Vene-

zuela.  
Jeho odborné působení bylo zaměřeno na mnoho 

odborných časopisů, kde působil jako člen redakčního 

kruhu, týmu či pracoval v jiných významných funkcích. 
Jako dlouholetý vysoce kvalifikovaný vysokoškolský pe-

dagog vychoval celou řadu vynikajících studentů, pracoval 

na mnohých odborných bezpečnostních projektech, a zís-

kané znalosti a zkušenosti převáděl do výuky svých stu-
dentů. 

Profesor Tu je nositelem řady národních ocenění, ale 

také významných mezinárodních cen a medailí. Zvláštní 
pozornost zasluhuje vysoké ocenění pana profesora Tu 

přímo japonským císařem. Je jen velmi málo osob mimo 

Japonsko, které získaly od japonského císaře toto nejvyšší 

státní vyznamenání. Profesor Tu vyznamenání získal za 
jeho nezištnou odbornou pomoc japonské policii při vyšet-

řování chemického útoku sarinem v tokijském metru 

v roce 1995. 
Profesor Tu však poslední roky působil a příležitostně 

stále působí na Univerzitě Colorado na Katedře bioche-

mických výzkumů. Jeho odborné publikace a další odbor-

né práce jsou velmi zajímavé, poučné a přínosné. Foto: Profesor Anthony T. Tu je dekorován nejvyšším japonským 
státním vyznamenáním 
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Na úplný závěr si dovolím panu profesorovi Anthony 

T. Tu popřát k jeho nedávným 90. narozeninám předně 
pevné a spolehlivé zdraví, elán do dalšího života, pohodu 

a spokojenost do jeho dalších tvůrčích let.  

 

Příspěvek byl finančně částečně podpořen projektem 

MV ČR č. VI20192022171. 

       
Otakar Jiří Mika 

Zprávy 

Unipetrol investuje do vzdělávání v oblasti  
chemického průmyslu. Představuje 

nové tréninkové centrum 
 

 

 

Unipetrol zrealizoval unikátní projekt a v budově 
bývalé výzkumné základny otevřel na jaře tohoto roku 

nové tréninkové centrum. V něm komplexně zaškoluje 

nastupující operátory, a to zejména s důrazem na praktické 

dovednosti. Tréninkové centrum je umístěno v třípatrové 
budově bývalé výzkumné základny, kde se ve zmenšeném 

měřítku testovala výroba. Výuková stanoviště jsou situo-

vána nejen přímo v budově, ale i ve venkovním prostředí 
v jejím blízkém okolí. Centrum slouží k zácviku a získává-

ni zkušeností nových i stávajících zaměstnanců, studentů 

a pracovníků externích společností. 
 

Stanoviště bezpečnosti 

Téměř celé přízemí je určeno k výuce bezpečnosti 

práce, na kterou Unipetrol klade velký důraz. Nachází se 

zde například stanoviště první pomoci, v jehož rámci je 
realizován nácvik život zachraňujících úkonů a ošetření 

zranění vázaných na práci v chemickém provozu.  

Druhá část přízemí je zaměřena na osobní ochranné 
pracovní prostředky a má formu naučné stezky. Operátoři 

se tak postupně seznamují se všemi ochrannými prostřed-

ky, které v areálu Chempark musí používat – od bot přes 

nehořlavé antistatické oděvy až po brýle, rukavice, ochra-
nu sluchu a přilby. Na ukázku je připraveno také lešení pro 

simulaci zabezpečení ochrany proti pádu. K dispozici jsou 

rovněž analyzátory, které jsou významnou součástí výbavy 
pracovníků na některých provozech, jako jsou například 

čpavek, mazut, etylenová jednotka a další.  
 

Cvičná jednotka 

Nejvýznamnějšími stanovišti v novém tréninkovém 
centru jsou cvičná jednotka a kolony. Tato stanoviště jsou 

postavena venku mimo hlavní budovu a jedná se o zjedno-

dušené modely výrobní jednotky, na nichž si nastupující 
zaměstnanci mohou vyzkoušet skutečnou práci operátora. 

Pracovním médiem pro cvičnou jednotku je voda, v kolo-

nách se zpracovávají uhlovodíky. Operátoři zde získají 

základní praktické znalosti o fungování jednotlivých částí 
zařízení, jako jsou například různé typy armatur, prvky 

měření a regulace, čerpadla, výměníky tepla, kolony či 

zásobníky. Učí se, jak zařízení kontrolovat a obsluhovat, 
odhalovat netěsnosti a závady, a získají správné pracovní 

návyky. Součástí tréninku je i najíždění a odstavování 

zařízení a jeho příprava do opravy. Celá cvičná jednotka je 
vyvedená do výšky a jako podlahu má typické pororošty. 

Noví zaměstnanci si tudíž vyzkouší i práci ve výškách.  
 

Stanoviště drobné údržby 

V přízemí budovy se nachází i stanoviště věnované 
drobné údržbě. V rámci něho si operátoři mohou zvyšovat 

svou kvalifikaci v údržbářských dovednostech tak, aby 

mohli sami provádět drobné opravy při pochůzkách 
v provozu. Toto stanoviště je doplněno o výstavu modelů 

řezů armaturami, aby se operátoři mohli podrobně sezná-

mit s tím, jak armatury vypadají a fungují uvnitř. 
 

Edukační jednotka 

Edukační jednotka je umístěna v prvním patře budovy 

a je tvořena výukovou aparaturou, která umožňuje praktic-

ké řízení čtyř procesních veličin – teploty, tlaku, toku 
a hladiny. Jako pracovní médium je použita voda. Účelem 

tohoto školicího modulu je bezpečně simulovat používané 

procesy a umožnit tak nově nastupujícím zaměstnancům 

Foto: Cvičná jednotka 
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získat základní praktické zkušenosti s obsluhou technolo-

gických zařízení a činnostmi s tím souvisejícími. Výuka na 
něm je realizována formou cvičení. Operátoři se seznámí 

s tím, jak funguje čerpadlo a regulátory průtoku, hladiny, 

tlaku a teploty. Na školicím modulu si sami vyzkouší mě-

ření a regulaci všech sledovaných veličin, včetně ovládání 
jednotky pomocí počítače. 

 
Naše společnost provozuje unikát, nikdo jiný ob-

dobné tréninkové centrum v České republice nemá, 
říká člen představenstva skupiny  Unipetrol Tomáš 
Herink.  

Podnět k realizaci projektu nového tréninkového cen-

tra vzešel přímo z potřeb výrobních týmů. Do loňského 
roku byli totiž operátoři cvičeni jen teoreticky, což se ale 

v provozu příliš neosvědčilo. Teoretické znalosti rychle 

zapomínali a neuměli je aplikovat v praxi. Nový koncept 

tréninkového centra všechny výše jmenované problémy 

pomohl vyřešit. Ve výuce se totiž klade velký důraz zejmé-
na na praktické dovednosti. Na nové tréninkové centrum a 

jeho využití nejen pro operátory jsme se zeptali člena 

představenstva skupiny Unipetrol Tomáše Herinka. 
 

Unipetrol je součástí kritické infrastruktury České 
republiky. Na co se ve firmě strategického významu 

soustředíte při školení nových operátorů?   

Samotný výcvik nových operátorů je pro nás velmi 

důležitý. Chceme se zaměřit na jejich návyky bezpečnosti 

práce a procesní bezpečnosti. Kvalitně vyškolený operátor 
je alfou i omegou chemického provozu. Operátor musí 

provoz nejen znát, ale musí se v něm také umět bez pro-

blému pohybovat a řešit jak standardní, tak i nestandardní 
či mimořádné události. Mnoho uchazečů přichází s nulo-

vou zkušeností v chemickém provozu. V našem novém 

centru umožňujeme operátorům vyzkoušet si nabyté teore-
tické znalosti na stanovištích simulujících reálné pracovní 

prostředí dříve, než se stanou členy výrobních týmů. 
 
Na kolik vyšla investice do školícího centra a v čem je 

jedinečné?  

Do tréninkového centra jsme doposud investovali 

více než 70 milionů korun a dále ho budeme rozvíjet. 
V tuto chvíli jsme jediná chemická společnost, která má 

své vlastní výcvikové centrum, kde může testovat a tréno-

vat operátory na reálných jednotkách. Vsadili jsme i na to, 
že prodloužíme výcvik operátorů z jednoho měsíce až na 

šest. Do konce roku se pak chystáme dokončit i výcvikový 

protipožární polygon.  

 
Které stanoviště je pro nováčky z hlediska tréninku 

nejpřínosnější?  

Nejdůležitějšími stanovišti v tréninkovém centru jsou 

cvičná jednotka a kolony. Hlavním cílem je naučit nové 
operátory jak zabezpečit výrobní zařízení, tak, aby nedošlo 

k nežádoucímu zapnutí strojů, případně k uvolnění nebez-

pečných energií a látek. Cvičná jednotka i kolony jsou 

dálkově řízeny z velína umístěného v přízemí sousední 
budovy. Nově nastupující pracovníci si tedy vyzkouší obě 

role – jak post venkovního, tak panelového operátora. 

K dispozici mají i vysílačky, takže se učí, jak mezi sebou 
na těchto dvou pozicích správně komunikovat. 

 
Proč jste zvolili pro výcvik právě proces destilace? 

Destilační kolona byla navržena pro dva účely, jed-

ním je výcvik operátorů a druhým testování procesu desti-

lace. Je to tandem dvou kolon – atmosférické a vakuové. 

Foto: Edukační jednotka 
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Volili jsme tento proces především z důvodu, že jde 

o nerozšířenější výrobní postup, který v Unipetrolu máme. 
Zdá se nám tak velmi praktické, že se operátoři učí na 

destilacích jako první. 

 
Tréninkové centrum nabízíte i pro zaměstnance exter-
ních společností. Mohou ho navštívit studenti? 

Novinka je součástí dlouhodobé strategie Unipetrolu, 

která se soustředí na zkvalitňování vzdělávání pracovníků 

Unipetrolu a zároveň se snaží zatraktivnit obor chemie 
zejména pro studenty a absolventy. I tady plánujeme pro 

studenty pořádat exkurze. Právě cvičná jednotka by měla 

sloužit také studentům středních škol. Kolegové 

z tréninkového centra pro ně plánují zážitkový den, 
v rámci kterého budou studenti plnit nejrůznější úkoly 

a vyzkouší si práci operátorů. Cílem je zatraktivnit toto 

povolání formou reálného zážitku a získat potenciální za-
městnance na pozici operátora v chemické výrobě. 

 
Doc. Ing. Tomáš Herink, 
Ph.D.  

je členem představenstva skupi-
ny Unipetrol zodpovědným za 

investice, výzkum, vývoj 

a vzdělávání. Vysokoškolské 
vzdělání získal na Vysoké škole 

chemicko-technologické 

v Praze, kterou absolvoval 

v roce 1999 v oboru organická 
technologie. 

O tři roky později získal titul 

Ph.D. a v roce 2010 se stal docentem. Má za sebou řadu 
publikovaných článků a přednášek v Česku i v zahraničí. 

Do Unipetrolu nastoupil po ukončení svých studií v roce 

1999. Ještě předtím pracoval v Unipetrolu jako student 

a vypracovával zde své studentské práce. Dnes působí 
v nejužším vedení společnosti, ve kterém jako člen před-

stavenstva zodpovídá za výrobu, výzkum a vývoj. 

 
Radmila Čukatová  

Kontakt: treninkove.centrum@unipetrol.cz 

 

 
České vědkyně byly oceněny navzdory  
pandemické situaci 
Tisková zpráva 

 

„Pandemický“ ročník soutěže L´Oréal UNESCO Pro 
ženy ve vědě, Česká republika – talentový program si bu-

dou vítězky – Lucie Augustovičová, Zuzana Jirásková 

Zákostelská a Zuzana Musilová – pamatovat zřejmě napo-

řád. Ačkoli přípravě svého projektu věnovaly množství 
času, kvůli nejisté situaci se neustále měnily termíny úst-

ních prezentací před odbornou porotou, která rozhodovala 

o laureátkách 14. ročníku. 
„Kvůli pandemické situaci v zemi jsme museli posu-

nout několik událostí spojených s talentovým programem 

české edice L´Oréal UNESCO Pro ženy ve vědě a slav-

nostní ceremonii dokonce zrušit. Ani koronavirus nás však 

nezastaví, abychom podpořili a ocenili práci žen ve vědě,“ 
sdělila Brigitte Streller, generální ředitelka L´Oréal Česká 

republika. 

 
Vítězky 14. ročníku L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve 
vědě, Česká republika – talentový program: 

Ing. Lucie Augustovičová, Ph.D. – zkoumá, jak ochladit 

látku na teploty miliardkrát nižší než v mezihvězd-

ném prostoru a vytvořit podmínky pro výzkum nové 
fyziky a jeho využití pro konstrukci a fungování bu-

doucích kvantových počítačů 

RNDr. Zuzana Jirásková Zákostelská, Ph.D. – zkoumá 

mechanismy, které vedou ke vzniku nežádoucích 
kožních projevů při biologické léčbě onkologických 

pacientů 

Mgr. Zuzana Musilová, Ph.Dr. – studuje genetiku zraku 
ryb s vizí využít tyto poznatky pro léčbu nemocí 

lidského zraku 

 
Kosmetická společnost ocenila v Česku od roku 2006 

již 38 vědkyň a rozdělila mezi ně více než 8 milionů ko-

run. I letos si – ač se zpožděním a bez ceremonie – odnese 

každá ze tří nadaných vědkyň, které se na vítězné příčky 
probojovaly z padesátky přihlášených – 200 tisíc korun.  

„Částku mohou oceněné vědkyně využít libovolně, ať 

už k přímému či nepřímému rozvoji své pracovní kariéry,“ 

dodala Brigitte Streller. Vítězky v předchozích letech vyu-
žily finanční podporu například na financování pracovní 

stáže, vybavení laboratoří, výpomoc s hlídáním dětí či 

nákup automobilu pro zjednodušení logistiky v rodině. 

Otázkou, jak skloubit vědecký výzkum a péči o rodi-
nu, se ostatně zabývají i dvě z letošních vítězek. Zatímco 

Lucie Augustovičová se v mezičase čekání na finále stala 

maminkou, Zuzana Jirásková Zákostelská již pečuje o dvě 
malé děti. 

„Mám velké štěstí v tom, že mě v mé práci maximálně 

podporuje manžel, který si snížil svůj pracovní úvazek 

a naše dvě malé děti vychováváme společně a zároveň nám 
velmi pomáhají  moji rodiče, kteří hlídají, kdykoli potřebu-

ju,” říká Zuzana Jirásková Zákostelská. 

„Je důležité podporovat zejména mladé vědkyně na 

počátku kariéry, aby se nevzdávaly svých ambic a stejně 

jako jejich mužští kolegové pokračovaly ve výzkumu i přes 
prvotní nezdary, které je mohou potkat. Jsme rádi, že při-

spíváme k tomu, aby se vědkyně staly potenciálním vzorem 

pro mladé dívky a motivovaly je zvolit cestu vědy pro své 

budoucí povolání,” dodává Brigitte Streller. 

K účasti na české edici mezinárodního programu se 
letos přihlásilo 50 vědkyň, které splnily podmínku věku do 

40 let a dosažení titulu Ph.D. ve vědeckých oblastech. Do 

červencového semifinále, v němž odborná porota složená 
ze zástupců Akademie věd ČR a České komise pro UNES-

CO posuzovala jednotlivé projekty, jich postoupilo 13. 

Ve dvoukolovém hlasování porota vybrala tři vítězky.  
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Výstava „Chemie a PřF UK – sto let spolu“ 
 

U příležitosti stého výročí založení Přírodovědecké 

fakulty Univerzity Karlovy, která byla jako pátá fakulta 
naší nejstarší vzdělávací instituce ustavena 24. června 

1920 nařízením vlády 392/1920 Sb., připravila Katedra 

analytické chemie ve spolupráci s Knihovnou chemie PřF 

UK výstavu „Chemie a PřF UK – sto let spolu“.  
Koncepci výstavy navrhli, texty připravili a exponáty 

vybrali Karel Nesměrák a Radek Chalupa. Výstava pro-

střednictvím textů, obrazové dokumentace a vybraných 
exponátů přibližuje historii výuky chemie a výzkumu 

v tomto oboru přírodovědy na Univerzitě Karlově. V první 

části je připomenuta staletá tradice chemie na UK, neboť 

již v nejstarších dobách, po založení univerzity roku 1348, 
byly chemické znalosti součástí výuky zejména na filozo-

fické (artistické) a lékařské fakultě. Skutečné přednášky 

z chemie zahájil v roce 1738 profesor lékařské fakulty Jan 
Antonín Scrinci (1697–1773). Prudký rozvoj přírodních 

věd během první poloviny 19. století vedl v roce 1848 

k jejich přesunu na filozofickou fakultu, kde zaujaly místo 

jako svébytné obory. Pokračující rozmach chemie i ostat-
ních přírodních věd vedl v roce 1909 profesorský sbor 

filozofické fakulty k podání návrhu na vznik samostatné 

přírodovědecké fakulty. V důsledku první světové války 
došlo k jeho uskutečnění až v roce 1920. V druhé části 

přibližuje výstava vývoj přírodovědecké fakulty v uplynu-

lých sta letech, s přihlédnutím k vývoji její chemické sek-

ce. Jsou připomenuti význační absolventi oboru chemie, 
významné osobnosti a úspěchy jednotlivých kateder i je-

jich současné vědecké zaměření. Pozornost je věnována 

i místům výuky chemie na Univerzitě Karlově, včetně 
autentických vzpomínek bývalých studentů. Přední místo 

na výstavě patří životu a dílu veřejnosti nejznámější osob-

nosti spojené s přírodovědeckou fakultou, nositeli Nobelo-
vy ceny profesoru Jaroslavu Heyrovskému, odkazu a roz-

voji jím objevené polarografie. V expozici jsou vystaveny 

předměty dokumentující chemický výzkum v uplynulých 

sto letech, včetně původního Heyrovského polarografu (na 
kterém prof. Heyrovský osobně měřil) a jeho nejmoderněj-

ší varianty o velikosti USB disku. Posterová část výstavy 

je přístupná i virtuálně na adrese:  
https://www.natur.cuni.cz/chemie/analchem/aktuality/

vystava-chemie-a-prf-uk-2013-sto-let-spolu 

Výstavu je možné navštívit do 31. května 2021 v pro-

storách Knihovny chemie PřF UK, Hlavova 8, Praha 2, 
pondělí–čtvrtek 8:00–17:00, pátek 10:00–12:00, vstup 

volný.  

Karel Nesměrák 
Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta UK 

Foto: Z výstavy 

Osobní zprávy 

Profesor Josef Havel osmdesátiletý 
 

Nebylo to tak dávno, kdy jsme si v roce 2015 připo-

menuli pětasedmdesáté narozeniny profesora Josefa Havla 
(viz Bulletin 464 – http://chemicke-listy.cz/Bulletin/

bulletin464/bulletin464.pdf#page=13) a letos 20. 6. t. r. 

opět v plné svěžesti slavil své již osmdesáté narozeniny 

v širším kruhu svých spolupracovníků. Josef Havel jako 
dlouholetý učitel, později i vedoucí, působil na Katedře 

analytické chemie PřF MU. Jako žák profesorů Arnošta 

Okáče (1903–1980) a Lumíra Sommera (1929–2019) se ve 
svých počátcích zabýval zejména výzkumem rovnováh 

iontů kovů s organickými činidly, zejména s azobarvivy 

(např. PAR, PAN, aj.), s využitím pro jejich citlivé spek-

trofotometrické stanovení, později chemometrií a počíta-
čovým zpracováním chemických dat a v neposlední řadě 

analytickými metodami kapilární elektroforézy a hmot-

nostní spektrometrie. Byl školitelem několika desítek dok-
torských studentů jak tuzemských, tak zahraničních.  

Při příležitosti Tvého kulatého životního jubilea Ti, 

milý Josefe, jménem všech Tvých bývalých studentů, ko-
legů a spolupracovníků přejeme zdraví, spokojenost a ra-

dost ze všech Tvých dětí a vnoučat. 

   Viktor Kanický a Přemysl Lubal                   

 

 

Odešel Ing. Igor Janovský, Ph.D. 
 

26. června 2020 jsme se v Nové obřadní 
síni Olšanských hřbitovů v Praze rozlou-

čili s panem Ing. Igorem Janovským, 

Ph.D. Zemřel nečekaně a náhle 10. červ-

na 2020 v Ústřední vojenské nemocnici 
v Praze Střešovicích. 

Ing. Igor Janovský, Ph.D. se narodil 

3. června 1939 v Brně do rodiny lékaře chirurga, který byl 
následně přeložen jako primář do nemocnice v Novém 

Jičíně. Tam se svými sourozenci prožil dětství a studentská 

http://chemicke-listy.cz/Bulletin/bulletin464/bulletin464.pdf#page=13
http://chemicke-listy.cz/Bulletin/bulletin464/bulletin464.pdf#page=13
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léta. V letech 1956 až 1961 úspěšně absolvoval Fakultu 

technické a jaderné fyziky ČVUT a bezprostředně po 
ukončení studia nastoupil do Ústavu jaderné fyziky ČSAV 

v Řeži. V Oddělení radiační chemie se pod vedením 

Ing. J. Bednáře, DrSc. zabýval teoretickými aspekty radi-

ační chemie, speciálně problémy rozdělení absorbované 
energie ionizujícího záření ve směsích lehké a těžké vody 

a rolí excitace v primárních stavech radiolýzy. Za tyto 

práce mu byla udělena v roce 1967, společně s kolektivem 
spolupracovníků, cena ČSAV. 

V další etapě jeho plodné vědecké práce se zabýval 

studiem reakčních mechanismů v radiolýze organických 

látek s využitím metody pulsní radiolýzy, která byla zavr-
šena pracemi v Cookridge Laboratory v Leedsu pod vede-

ním prof. F. S. Daintona v roce 1970 s obhajobou vědecké-

ho titulu Ph.D. Po návratu z Anglie pokračoval ve studiu 
pulzní radiolýzy vodných roztoků organických sloučenin 

na základě dvoustranné spolupráce s německými kolegy 

pod vedením prof. M. Mehnerta z Centrálního ústavu radi-

oizotopů a radiačního výzkumu v Lipsku. Během sedmde-
sátých let 20. století byla jeho výzkumná kapacita zaměře-

na na řešení praktických aplikací ionizujícího záření 

v národním hospodářství, speciálně na vývoj a zavedení 
dozimetrie svazku urychlených elektronů při radiačním 

síťování polymerních kabelových izolací. Jeho úspěšná 

činnost v této oblasti byla korunována zavedením první 

průmyslové linky v Československu, vybavené sovětským 
urychlovačem elektronů ELV-1 v závodě Kablo Vrchlabí. 

Za úspěšné vyřešení a realizaci tohoto díla byl 

Ing. I. Janovský vyznamenán Čestným uznáním SKVTIR 
společně s dalšími pracovníky ÚJV Řež, Kablo Vrchlabí 

a Kovoprojekta Praha v roce 1984. 

Jeho úspěšná činnost v oblasti dozimetrie ionizujícího 

záření vedla v dalších letech k jeho specializaci od dozi-
metrie na bázi alaninu, aplikované v provozu českých ja-

derných elektráren, přes ozařování vzorků zářením gama 

při kvalifikaci na provoz v radiačních podmínkách jader-
ných elektráren přešel k rozvoji dozimetrie záření elektro-

nů pomocí kalorimetrické metody, v níž získal celosvětový 

ohlas. Jako uznávaný odborník byl často zván jako expert 

MAAE na různá pracoviště (Ankara, Quito a další). 
Po odchodu z ÚJV strávil řadu let u profesora 

R. Mehnerta v Lipsku. Kromě úspěšného působení v Lip-

sku jsou významné i jeho mnohočetné studijní pobyty ve 
Státní laboratoři Risö (Dánsko) v letech 1983 až 2006 

a také v Ústavu národních standardů v Ottawě (1992–

1993, 1995). 

Svou bohatou vědecko-výzkumnou činnost završil 
v Oddělení historie vědy a techniky Národního technické-

ho muzea, kde se od roku 2005 až do svých posledních dní 

věnoval publikační, editorské a překladatelské činnosti, 
a to nejen v jaderných oborech. 

Kromě odborné práce byla jeho velkou zálibou klasic-

ká hudba. Spolupracoval s Pražským filharmonickým 

kvartetem a měl svůj podíl i na organizaci pražského hu-
debního života. I když nezaložil vlastní rodinu, měl široký 

okruh přátel, kteří oceňovali nejen jeho odborné, ale pře-

devším charakterové a lidské kvality a pro něž je jeho od-

chod velkou ztrátou. 
Miroslav Ďurčík a Bohumil Bartoníček,  

bývalí kolegové  

 

 

Za profesorem Jaroslavem Janákem 
 
Prof. Ing. Jaroslav Janák, DrSc., dr. h. c., zemřel 

v Brně dne 20. července 2020 ve věku 96 let. Uzavřela se 

tak životní dráha pozoruhodného člověka, který vyznával 

„vyšší princip“, miloval svoji rodinu a vždy se snažil na-
pomáhat vědě a vzdělávání. 

Narodil se 27. května 1924 v Užhorodě, v roce 1947 

absolvoval Vysokou školu chemicko-technologickou 
v Praze, v oboru analytická chemie se habilitoval v roce 

1964 na nynější Masarykově univerzitě v Brně, v roce 

1965 získal vědeckou hodnost doktora chemických věd 

a v roce 1992 získal profesuru na Masarykově univerzitě 
v Brně. Světové renomé mu přinesl objev nové metody 

chromatografické analýzy plynů, která se zpočátku uplat-

nila především v ropném průmyslu. Chromatograf vyrábě-
ný podle jeho vynálezu byl mnoho let používán 

v laboratořích po celém světě. Jeden vysloužilý exponát, 

věnovaný v roce 1983 firmou British Petroleum Company, 

je k vidění ve vestibulu Ústavu analytické chemie Akade-
mie věd ČR, který Jaroslav založil, a který se pod jeho 

vedením stal významným střediskem výzkumu a vědecké 

výchovy. Vznik ústavu nebyl jednoduchý; Jaroslav 
v tomto směru vždy s vděčností vzpomínal na důležitou 

roli profesora Františka Šorma. Po celou dobu svého půso-

bení v ústavu Jaroslav udržoval těsnou spolupráci 

s univerzitami a řadou významných světových osobností 
v oboru. Tyto vztahy často měly i osobnější rovinu – třeba 

profesor Barry Karger z Bostonu dodnes má dětskou kníž-

ku v češtině, kterou od Jaroslava kdysi dostal pro svoje 
dcery. O sobě a své barvité cestě k chemii Jaroslav mluví-

val s osvěžujícím humorem (viz např. https://

www.irozhlas.cz/veda-technologie/historie/jaroslav-janak-

patenty-chemie_1807301700_mos ). Jaroslav se také za-
sloužil o obnovení Fakulty chemické na Vysokém učení 

technickém v Brně. Je autorem či spoluautorem více než 

300 vědeckých publikací a držitelem několika patentů. Stál 
u zrodu celosvětově uznávaných odborných časopisů a za 

své životní dílo obdržel řadu medailí a poct, mimo jiné 

pamětní medaili M. S. Cvěta za výzkum v chromatografii, 

zlatou plaketu Jaroslava Heyrovského nebo medaile něko-
lika univerzit. Od roku 2014 je také udělována Ústavem 

analytické chemie AV ČR Cena Jaroslava Janáka vědec-

kým pracovníků, kteří svou prací významnou měrou při-
spěli k rozvoji v oblasti analytické chemie.  

Rádi bychom také připomněli ještě jednu velice důle-

žitou věc. Jaroslavu Janákovi se i před rokem 1989 dařilo 

udržovat v ústavu překvapivě liberální ovzduší. Nám, kdo 
jsme tehdy byli mladí, tím umožnil lépe se soustředit na 

svoji práci a rozvoj profesní dráhy. Za to mu jsme a vždy 

budeme velmi vděční. 
Michal Roth, Ludmila Křivánková a František Foret  

 

https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/historie/jaroslav-janak-patenty-chemie_1807301700_mos
https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/historie/jaroslav-janak-patenty-chemie_1807301700_mos
https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/historie/jaroslav-janak-patenty-chemie_1807301700_mos
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Ing. Vladimír Chytrý, CSc. (1934–2020) 
 

Dne 20. srpna 2020 zemřel dlou-

holetý pracovník Ústavu makro-
molekulární chemie AV ČR Ing. 

Vladimír Chytrý, CSc.  

Vladimír se narodil 9. září 1934 

v Praze. Oba rodiče byli chemici; 
otec se specializoval na chemické 

aspekty fotografie a rovněž vedl 

rodinný obchod s fotopotřebami, 
což jistě také přispělo 

k Vladimírovu celoživotnímu zájmu o fotografování. Mat-

ka patřila mezi prvních 10 držitelek doktorátu z pražské 

techniky a byla mu vzorem, mimo jiné i svou bravurní 
znalostí jazyků, širokým rozhledem a zájmem o cestování.  

Do života rodiny dramaticky zasáhla 2. světová válka 

– v roce 1942 byl za heydrichiády popraven Vladimírův 
otec. Dětství a mládí prožil Vladimír v Libni, kde také 

absolvoval gymnázium. Kromě kvalitního vzdělání si z něj 

odnesl hluboká přátelství, která rozvíjel a aktivně udržoval 

po celý život. Po maturitě následoval rodiče a starší sestru 
ve studiu chemie. V letech 1952–1957 studoval na Vysoké 

škole chemicko-technologické v Praze. Jeho diplomovou 

práci se zaměřením na technologie makromolekulárních 
látek vedl profesor Otto Wichterle, jehož odborné vedení 

i osobní přátelství pak Vladimíra provázelo mnoho dalších 

let. Po několikaletém působení ve Výzkumném ústavu 

ochrany materiálu následoval v roce 1963 Vladimír profe-
sora Wichterleho na Ústav makromolekulární chemie Čes-

koslovenské akademie věd. S tímto ústavem také Vladimír 

Chytrý spojil svůj profesní život, vždyť na něm pracoval 
téměř půl století. Své působení započal jako aspirant 

u Drahoslava Líma (objevitele materiálu pro výrobu hyd-

rofilních kontaktních čoček), kde v roce 1967 obhájil svou 

kandidátskou disertační práci. Krátce poté přestoupil do 
oddělení Biomedicinálních polymerů vedeného Jindřichem 

Kopečkem a posléze Karlem Ulbrichem. Zde Vladimír 

pracoval až do svého odchodu do důchodu.  
Koncem 60. let se mu otevřely možnosti pokračovat 

ve vědecké práci v zahraničí, které v krátkém období uvol-

nění využil k navázání mnoha profesních kontaktů a ty pak 

celoživotně udržoval. Jako mnozí z jeho generace stál před 

těžkým rozhodnutím, zda využít pobyt v zahraničí a žít dál 
ve svobodném světě, nebo se vrátit do okupované vlasti. 

Rozhodl se pro návrat domů. 

Okupace v roce 1968 znamenala pro Vladimíra velké 

trauma. O to větší byla jeho radost z nově nabyté svobody 
v roce 1989, kdy pracoval v komisi pro rehabilitace pra-

covníků vyloučených z ústavu během tzv. „normalizace“ 

v 70. letech. Vladimírovy mimořádné jazykové schopnosti 
byly základem pro jeho četné mezinárodní kontakty 

zejména ve frankofonní oblasti. Z toho vyplynulo i jeho 

dvouleté přednášení na univerzitách v Alžírsku. 

V práci vynikal mimořádnou důkladností a pečlivostí, 
což mu v dnešní hektické době zaměřené na honbu za pu-

blikacemi bylo někdy i trochu na škodu. O to jsou však 

výsledky obsažené v jeho publikacích kvalitnější 
a spolehlivější. Ve své kandidátské práci, na začátku své 

vědecké dráhy a v 70. letech se věnoval především termál-

ní stabilitě poly(vinylchloridu), v 80. letech se zabýval 

zejména kopolymery obsahujícími vazby degradovatelné 
pomocí proteolytických enzymů a polymerními nosiči 

biologicky aktivních látek nesoucích galaktosu pro směro-

vání do jater. V 90. letech se zaměřil na polymerní sys-
témy nesoucí inzulin a jejich možný mitogenní efekt 

a především na detailní studium termoresponzivních kopo-

lymerů a jejich využití jako nosičů léčiv. 

Od mládí rád vyrážel do hor, ať už s rodinou, kamará-
dy, nebo organizovaně s oddílem vysokohorské turistiky 

ve Spartě. Po roce 1989 plně rozvinul svou cestovatelskou 

vášeň, a pokud mu to dovolovalo zdraví, každoročně rozši-
řoval dlouhý seznam navštívených destinací na všech kon-

tinentech.  

Vladimír byl skvělým člověkem, a to jak po stránce 

pracovní, tak především po stránce lidské. Přímo pověst-
nými se staly pravidelné hrací a diskuzní večery u něho 

doma, kam zval své kolegy a přátele. 

Vladimír Chytrý zůstává i nadále v našich srdcích 
a vzpomínkách jako vynikající vědec, kolega a kamarád. 
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