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Zimní měsíce jsou v našich šířkách chladnější. V roce 

2019 měl nejchladnější měsíc leden průměrnou teplotu 
o 11,3 °C nižší, než byl celoroční průměr1, tedy právě 

zhruba o tolik jsme v každé zimě blíž k absolutní nule. 

Musíme být rádi, že je to jen takový nepatrný krůček, 

zvláště ve srovnání s rekordními meteorologickými údaji 
z nejchladnějších míst planety, jako například z vesnice 

Ojmjakon na Sibiři (v roce 1933 naměřeno –71,2 °C) nebo 

z ruské polární stanice Vostok v Antarktidě (−89,2 °C 
v roce 1983). Tato měření mají k hodnotě absolutní nuly 

−273,15 °C stále hodně daleko. I novému teplotnímu re-

kordu –93,2 °C, naměřenému 10. srpna 2010 v ledovco-

vých kapsách Východoantarktické plošiny2, chybí ještě 
téměř 180  kelvinů. Teploty výrazně se blížící absolutní 

nule musíme hledat ve vesmíru. V naší Sluneční soustavě 

byla naměřena nejnižší teplota na povrchu Neptunova mě-
síce Tritonu −235 °C, tedy 38 K (cit.3). Až hlubokému 

vesmírnému prostoru se díky reliktnímu záření přisuzuje 

teplota přibližně 3 K (cit.4). 

Podle třetího termodynamického zákona nelze nikdy 
zcela dosáhnout absolutní nuly, ale lze se k této hodnotě 

limitně přiblížit. V tomto přiblížení byl v posledním dese-

tiletí učiněn výrazný pokrok, o čemž informují i populární 
články, ve kterých se píše o teplotách v nanokelvinech. 

Podle konkrétních údajů zatím nikdy nešlo o teplotu v řádu 

10–9 K, dosažené hodnoty byly na úrovni stovek, mimořád-

ně desítek nanokelvinů. Na takto nízkou teplotu nelze 
zchladit žádný reálný objekt, maximálně shluky atomů 

nebo molekul, které jsou umístěny v komorách s velmi 

nízkým tlakem, fungujících jako magnetooptické nebo 
elektrostatické optické pasti. Na částice v těchto pastech se 

působí elektrickými, magnetickými a laserovými pulsy. 

Pro dosažení teploty blížící se absolutní nule je tak potřeb-

né velmi náročné instrumentální zařízení, kterými je vyba-
veno jen několik laboratoří ve světě. 

Naše veřejnost se o studiu chování atomů a molekul 

za velmi nízkých teplot dozvěděla více díky mladé české 
vědkyni Ing. Lucii Augustovičové, Ph.D. Ta působí na 

Katedře chemické fyziky a optiky Matematicko-fyzikální 

fakulty UK a měla příležitost spolupracovat s několika 

špičkovými pracovišti ve světě. Za publikaci „Ultracold 
Collisions of Polyatomic Molecules: CaOH“ (cit.5), vypra-

covanou v USA na univerzitě v Boulderu, získala Výroční 

cenu 2019 Nadačního fondu Bernarda Bolzana v oboru 
fyzika. V roce 2020 se stala jednou ze tří oceněných ve 

14. ročníku soutěže L´Oréal UNESCO Pro ženy ve vědě. 

Po těchto oceněních poskytla tato vědkyně řadě médií 

několik rozhovorů6,7, ve kterých populárně vysvětlovala, 
jak lze dosáhnout ultranízkých teplot, co může přinést 

studium chování látek za těchto extrémních teplotních 

podmínek z teoretického i praktického hlediska a v čem 
spočívá její konkrétní přínos k výzkumu v této oblasti. 

Lucie Augustovičová objevila8 na základě složitých 

výpočtů nízkoenergetických srážek polárních molekul 
efekty, pomocí nichž je možné ochladit molekuly až na 

miliardtinu teplotního stupně nad absolutní nulou. Postup, 

kterému se v literatuře říká „evaporativní chlazení“, je 

založen na postupném odčerpávání „teplejších“ částic 
z daného souboru atomů nebo molekul. Tato metoda je 

účinná pro atomy, u molekul ztrácí pod určitou mezí efek-

tivitu. U molekul jsou totiž problémem nepružné srážky, 
při kterých dochází ke změně kvantového stavu srážejících 

se molekul. Výpočty Lucie Augustovičové ukázaly, že pro 

některé molekuly je při použití elektrického nebo magne-

tického pole o správné intenzitě možné tyto „špatné“ ne-
pružné srážky omezit, a tím prodloužit efektivitu chlazení 

molekul do nanokelvinových teplot. Její metodu chtějí 

v praxi ověřit na Harvard University. 
Schopnost ochladit molekuly na extrémně nízké tep-

loty otevírá cestu k dosud nepozorovaným exotickým sta-

vům hmoty, jako je například molekulární Boseho-

Einsteinův kondenzát, Fermiho degenerovaný plyn nebo 
tzv. supersolidicita. Rovněž je možné studovat efekty, 

které budou v budoucnu využitelné při návrhu kvantových 

počítačů. Ve fyzice ultranízkých teplot nelze ovšem vylou-
čit ani další nečekané objevy. 

Z chemického pohledu přináší práce při teplotě blízké 

absolutní nule zajímavou možnost sledování celého průbě-

hu chemické reakce, ne tedy pouze stanovení počátečního 
stavu a výsledku proběhlé reakce. Její časový průběh se za 

extrémního chladu zpomalí na mikrosekundy, což je sice 

stále velmi krátký časový úsek, ale už dostatečně dlouhý 
na to, aby jej mohli vědci analyzovat (v populárním vyjád-

ření „vidět chemickou reakci v přímém přenosu“). Při sle-

dování takto zpomaleného děje je možné pozorovat, že 

reagující molekuly se nemusí dotýkat, stačí přiblížení na 
vzdálenost, při které se uplatní mezimolekulární interakce 

(populárně řečeno „stačí, když na sebe molekuly vidí“). 

Tyto velice atraktivní možnosti se opírají o již provedené 
experimenty, které jsou ale zatím ojedinělé. Doposud nej-

chladnější chemická reakce, jejíž průběh bylo možno zdo-

kumentovat, byla provedena při teplotě 500 nanokelvinů. 

Kolektiv vědců na Harvardově univerzitě v USA použil 
takto podchlazený plyn molekulární sloučeniny draslíku 

a rubidia KRb. Při setkání dvou těchto molekul bylo mož-

no sledovat, jak přechodně vzniká čtyřatomová molekula 
K2Rb2, která se následně rozpadá na molekuly dvou druhů 

K2 a Rb2. Výsledky byly publikovány v roce 2019 

v prestižním časopise Science9,10. 

Na předponu „nano“ si už široká veřejnost zvykla, 
i když ji často nebere přesně jako jednu miliardtinu, ale 

dobře ji chápe jako něco zcela nepatrného. Proto udání 

teploty v nanokelvinech velmi dobře ilustruje výrazné 
přiblížení se hodnotě absolutní nuly. Jinak u teplotních 

Blíž k absolutní nule 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota
https://cs.wikipedia.org/wiki/Reliktn%C3%AD_z%C3%A1%C5%99en%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99et%C3%AD_termodynamick%C3%BD_z%C3%A1kon
https://cs.wikipedia.org/wiki/Limita
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údajů je použití jakékoliv násobící předpony výjimkou 

a doufám, že to tak i zůstane, alespoň v běžném životě. 
V meteorologických zprávách jsme si už zvykli na údaj 

atmosférického tlaku v hektopascalech, ale předpověď, že 

odpolední teplota může přesáhnout 3 hektokelviny, by 

místo představy příjemně teplého dne mohla vyvolat údiv 
až paniku. 

     Petr Holý 
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Před nějakou dobou jsem si přečetl úvahu jedné re-

daktorky na téma rozvoje automobilů „na baterky“1. Poda-
řilo se mi získat její e-mailovou adresu, a tak jsem měl 

možnost paní redaktorce napsat můj názor na tuto velmi 

skloňovanou tematiku, kterou v současnosti poněkud před-

čila debata na téma koronaviru. 
 

Vážená paní redaktorko,  

Jsem fyzikální chemik a o elektrochemii, která je 
základem pro pochopení, jak fungují elektrické baterie 

(akumulátory), jsem dlouhodobě přednášel a vedl výzkum 

na univerzitách či jiných akademických institucích, z toho 

20 let v zahraničí. Proto si dovoluji vznést určité kritické 
poznámky k momentálnímu boomu elektro-automobilů, 

jsa inspirován Vaším článkem1 o budoucnosti elektro-

automobilů, jejichž rychlejšímu rozšíření brání současná 
řídká síť dobíjecích stanic (dle mého názoru, naštěstí). 

Důvěřivá a technicky nedostatečně vzdělaná většinová 

společnost si neuvědomuje, že elektrické akumulátory 

jakéhokoli typu mají životnost asi 5–7 let. Mohu potvrdit 
i svou praktickou zkušeností s Li-iontovými akumulátory 

pro lodní motor. Vydržely přesně 5 let. Cena jednoho byla 

25 % ceny celého lodního motoru. Takže teď mám benzí-
nový lodní motor o srovnatelném výkonu a prakticky mi 

nevadí, že s ním nemohu jezdit všude. S elektrokoly to 

bude po současném boomu totéž. Zdá se, že už i příslušná 

mezinárodní cyklistická federace podporuje tento podvod-
ný byznys ustanovením nového mistrovství světa terénních 

elektrokol. Znamená to, že závodníci budou spotřebovávat 

Li-baterie daleko častěji než běžný zákazník, který naletěl 
a teprve za pár let pochopí, jak špatně do elektrokola in-

vestoval. Závodníkům je to jedno, zvláště těm profesionál-

ním, kterým náklady hradí příslušná sportovní federace, 

z našich daní, a sponzoři.  
Dále, dojezdová vzdálenost elektromobilů je závislá 

na teplotě. Zkracuje se při vyšších teplotách, takže elektro-

mobil zaparkovaný v létě na sluníčku dojede menší vzdá-
lenost. Při poklesu teplot na hodnoty kolem 5 °C a nižší 

klesne kapacita baterií až na cca 20 %. To znamená, že 

stěží ujedete 1/5 normálně udávané vzdálenosti dojezdu. 

Doporučení předehřívat alespoň baterie při nízkých teplo-
tách je sice užitečné, ale předehřívání před vyjetím bude 

stát další spotřebu elektrické energie, např. ze síťového 

zdroje. Baterie jsou drahé, tvoří 20 až 25 % ceny celého 
vozu. Možná to časem bude levnější. Kolik asi bude mož-

né dostat za „pětiletou ojetinu“? 

A ještě k hybridním automobilům. Dovolím si vysvět-

lení celkem jednoduchým příkladem. Srovnejme dva auto-
mobily s motory o výkonu 100 kW, tedy vozy střední kate-

gorie. Ten jeden má pouze spalovací benzínový motor 

a druhý vůz je stejného typu se stejným benzínovým moto-
rem 100 kW, ale je to „hybrid“ s přídavným elektromoto-

rem. První vůz ujede na plnou nádrž konstantní rychlostí 

určitou vzdálenost. Ten druhý, vybavený Li-iontovými 

bateriemi a alternátorem, dobíjejícím baterii, spotřebuje 
v průměru cca 20 % energie, potenciálně uložené 

v benzínu, na výrobu elektřiny v závislosti na režimu 

jízdy. Takže ve výsledku by se mohlo zdát, že sice ujede 

na benzín o 20 % kratší vzdálenost a zbytek dojede na 
elektriku, aby ujel stejnou vzdálenost jako čistý 

„benzíňák“. Vozy nižší třídy s motorem nižšího výkonu na 

tom budou mnohem hůře. 
A tady je ten podvod na neinformované veřejnosti: 

fyzici, chemici, strojaři atd., prostě technici, jistě zna-

jí druhý zákon termodynamiky, který byl objeven empiric-

ky a potvrzen i teoreticky a zní, že jakákoli forma energie, 
transformovaná v jinou formu, je vždy a nevratně doprová-

zena entropickou ztrátou energie ve formě uvolněného 

tepla. K žádné ztrátě formou přeměny na teplo nedochází 
pouze, když ona transformace jednoho druhu energie 

v jiný druh probíhá nekonečně pomalu. Pro naše dva auto-

mobily z toho vyplývá, že k žádné tepelné ztrátě nedojde, 

když budou stát s vypnutými motory, či jinými slovy, bu-
dou se pohybovat nekonečně pomalu. To se mi ale moc 

praktické nezdá. Jakýkoli pohyb těchto aut zvyšuje tepelné 

ztráty původní chemické energie v benzínu jeho spalová-
ním, a tedy přeměnou na mechanickou práci pohybu 

vpřed. Čím rychleji auta pojedou, tím procentuálně vyšší 

bude tzv. entropická ztráta energie. To přece všichni řidiči 

znají, že čím rychleji jedou, tím větší spotřebu paliva mají, 
i když tady jde i o další ztráty odporem vzduchu, třením 

kol o vozovku atd. A je třeba si uvědomit, že ten čistý 

„benzíňák“ je na tom lépe už proto, že v něm dochází pou-
ze k jediné transformaci chemické energie v benzínu, na 

mechanickou práci – pohyb. Hybrid entropicky ztrácí tři-

krát. Jednou přeměnou chemické energie v benzínu na 

mechanickou práci pohybu vozu, pak ještě přeměnou části 
energie v benzínu na energii elektrickou dobíjením baterií 

prostřednictvím alternátoru, a konečně dojetím na pohon 

elektromotoru, který posune vůz o kousek dále, ale nikdy 
neurazí ani 80 % vzdálenosti čistého „benzíňáku“, protože 

i ten elektromotor ztratí část energie, nashromážděné 

v akumulátoru, přeměnou na teplo. Přepínání pohonu vozu 

ze spalovacího motoru na elektromotor v průběhu jízdy, 
asistence softwaru v palubním počítači, byť sofistikova-

ně vypracovaném, na uvedeném principu nic k lepšímu 

nemění. 
Takže je to podobný podvod jako byznys „sluneční 

elektrárny“, který cenu elektřiny nesnížil. Navíc, kde je ta 

„ekologie“? Nikdo ještě seriózně neanalyzoval ekologický 

dopad výroby Li-iontových baterií a ještě vůbec není žád-
ná reálná představa o jejich ekologické likvidaci. Snad se 

to nebude likvidovat podobně jako požárem jednoho skla-

du použitých Li-baterií kdesi u Prahy, doprovázeným vý-
buchy, které komplikovaly zásah hasičů. A vzhledem 

k fyzikálně-technickým argumentům uvedeným výše je 

Auta na elektriku? A co dál? 
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zřejmé, že když oba identické automobily, jeden pouze se 

spalovacím motorem a druhý hybridní, spotřebují celé 
nádrže paliva, ujede ten hybrid o cca 20 i více % kratší 

vzdálenost. Ovšem oba automobily vyprodukují stejné 

množství emisí, a to pouze v tom nejlepším případě, ne-

způsobí-li větší hmotnost hybridu s těžkými bateriemi 
vyšší spotřebu paliva, per se. 

Odpověď paní redaktorky, a musím přiznat, že velmi 

racionální, byla: Vážený pane profesore, ten článek je 

o systému dotací do elektromobility, nezabývá se jejich 
efektem ani efektem elektromobility. Šlo mi o to ukázat, 

kolik peněz na to jde a kdo z toho těží. A jak je podpora 

nekoncepční (viz šílené plány Prahy). Analýza je součástí 
celého televizního pořadu, který tématu věnujeme. Jsou 

tam zmíněny i další motivy – sporný efekt pro ovzduší, 

návratnost systému, obrovské riziko, které přechod na 
elektromobilitu má pro český průmysl. Mám k tomu při-

pravený ještě jeden článek pro web. Do fyziky se pouštět 

neodvážím, jsem byznysová reportérka a řeším byznysové 

souvislosti. Každopádně děkuji za Vaši reakci i argumenty. 
Ještě jsem k tomu dodal: Nicméně, přestože se, váže-

ná paní redaktorko, považujete za byznysovou reportérku, 

domnívám se, že by nebylo na škodu ukázat i tu druhou 
stránku byznysu, to jest polopravdy kolem ekologických 

dopadů elektromobility i zakrývání skutečné hodnoty vozů 

a jiných „pohybovadel“ tohoto typu pro potenciální zájem-

ce, kterým je lhostejné „vyhodit“ téměř milion Kč každých 
pět let za nový vůz a ten starý prodat po pěti letech za ma-

ximálně 25 % ceny, protože následující majitel té ojetiny 

bude muset investovat další desítky až stovky tisíc korun 
do nových baterií, pokud se k tomu nerozvážně rozhodne. 

Možná se tyto „fyzikální“ či technické argumenty 

nebudou líbit potenciálním výrobcům elektromobilů všeho 

druhu, ale byznys je byznys pouze za předpokladu, že 
neinformovaní či špatně informovaní potenciální zákazníci 

budou ty produkty kupovat. Zdá se, naštěstí alespoň proza-

tím, že průzkum za Vaším příspěvkem indikuje téměř 
75 % nezájmu o elektromobily, nebo zájmu na klasických 

spalovacích motorech. Bohužel, rozhodnutí vlád či EU 

mohou tento trend či cestu do pekel nařídit už z toho důvo-

du, že dopady na životní prostředí se projeví masivně až 

po ukončení jejich volebních období. 
Závěrem je vhodné konstatovat, že různá elektro-

vozidla jsou úspěšně používána již desítky let, jako např. 

manipulační skladové vozíky, a není zapotřebí zpochybňo-

vat jejich užitečnost. Ale to je úplně jiná sféra využití elek-
tromotorů na akumulátory k pohonu malých vozidel. Bylo 

by vhodné vést diskusi na výše uvedené téma, aby se ko-

nečně i v populárních médiích a nejen v odborné literatuře 
objevilo seriózní posouzení výhod (lokálních) a nevýhod 

(globálních) elektro-automobilů. Kolegové z oboru jsou 

možná lépe informováni o současném stavu a perspekti-

vách vývoje Li-iontových článků a mohou doplnit mé po-
znatky i případně opravit mé omyly. Konečně 

i v nejvyšších zastupitelských orgánech jsou významní 

fyzikální chemici, pokud je mi známo. Nicméně, vyvráce-
ní principu druhé věty termodynamické se v našich po-

zemských podmínkách nedočkáme. Snad jen kosmologové 

by mohli vznést námitku vůči platnosti tohoto principu 

v nekonečně se rozpínajícím vesmíru. V nekonečně se 
rozpínajícím byznysu na naší planetě by však bylo vhodné 

ten princip nějak vhodně uplatnit. 

Josef Janča 
 

Chtěl bych vyjádřit svůj dík anonymnímu recenzento-

vi, kolegovi ze studií na VŠCHT Praha, který podpořil můj 

článek touto informací: Česká asociace petrolejářského 

průmyslu a obchodu ve své analýze uvedla, že při součas-
ném objemu dodávek benzínu a nafty na náš trh bude roz-

voj eletromobility u nás jednoznačně limitován nejen po-

čtem a sítí nabíjecích stanic, ale především kapacitami 

vlastních energetických zdrojů. 
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Ze života chemických společností 

Volby do Hlavního výboru České společnosti 
chemické a revizní komise 
 

Hlavní výbor (HV) České společnosti chemické 

(ČSCH) na svém prosincovém zasedání odsouhlasil har-
monogram voleb a složení volební komise. 

Zvoleno má být 16 členů Hlavního výboru, 3 náhrad-

níci a 3 členové Revizní komise. Návrh na jednoho nebo 

více kandidátů může podat fyzická osoba, odborná skupina 
nebo regionální pobočka ČSCH. Kandidátka nebo kandi-

dát musí být členem ČSCH a občanem České republiky. 

Návrhy je možné poslat buď elektronicky na e-mail: 
chem.spol@csvts.cz (předmět Volby 2021), nebo poštou 

na adresu: Sekretariát České společnosti chemické, volební 

komise, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1. 

 
Časový harmonogram voleb: 

 

1. Schválení volební komise a harmonogramu voleb. 
Termín: Zasedání HV 7. 12. 2020. 

2. Vyhlášení voleb do HV ČSCH formou oznámení na 

webových stránkách www.csch.cz a v Bulletinu Che-

mických listů 115(1), 2021. Termín 31. 1. 2021. 
3. Zaslání návrhů na kandidáty do HV a členy revizní 

komise. Termín poslání návrhů 5. 3. 2021. 

4. Vyžádání souhlasu navržených kandidátů a jejich 

stručné CV. Termín 20. 3. 2021. 
5. Schválení způsobu a doby provedení voleb HV hlaso-

váním per rollam. Termín 20. 3. 2021. 

6. Uvedení profilu navržených kandidátů na interneto-
vých stránkách www.csch.cz a v Bulletinu Chemic-

kých listů 115(4), 2021. V Bulletinu bude jako vlože-

ný list nebo součást stránky volební lístek pro kore-

spondenční hlasování, v elektronické formě pak na 
webových stránkách www.csch.cz. Termín 25. 4. 

2021. 

7. Čas pro provedení volby (elektronicky/korespon-

denčně): 1. 5. – 1. 7. 2021. 
8. Oznámení výsledků voleb na internetových stránkách 

ČSCH. Termín 5. 9. 2021. 

9. Svolání schůze nového HV a volba členů předsednic-
tva ČSCH. Termín 15. 9. 2021. 

 

Volební komise schválená předsednictvem ČSCH dne 7. 

12. 2020: prof. Ing. Z. Bělohlav, CSc. (předseda komise), 
doc. Ing. P. Chuchvalec, CSc., prof. RNDr. I. Němec, 

Ph.D., RNDr. H. Pokorná. 

 
 

Termická analýza na Sjezdu chemiků v Praze 
aneb jaký byl teplozpytný rok 2020 
 

Rok 2020 byl ve znamení 72. sjezdu českých a slo-

venských chemických společností, který se uskutečnil ve 

dnech 6. až 9. září 2020 v Praze v prostorách konferenční-

ho centra ČSVTS na Novotného lávce. Účastníci měli 
možnost diskutovat celkem v 15 odborných sekcích, při-

čemž jedna ze sekcí byla věnována termické analýze, a to 

už po šesté. 
Zahájení sekce bylo spojeno se slavnostním předáním 

certifikátu Odborné skupiny termické analýzy prof. Bole-

slavu Tarabovi z Přírodovědecké fakulty Ostravské univer-

zity. Prof. Boleslav Taraba přednesl zvanou přednášku 
s názvem „Můj život s kalorimetrem“. 

Do sekce bylo přihlášeno ještě 7 odborných předná-

šek a 2 plakátová sdělení, které byly zaměřeny na využití 
metod termické analýzy a kalorimetrie v nejrůznějších 

oblastech výzkumu. Účastníci sekce měli příležitost po-

soudit využití termoanalytických metod pro charakterizaci 

různých materiálů, při sledování teplot fázových transfor-
mací či studiu uhlíkatých materiálů. 

Sekce termické analýzy byla odborným přínosem pro 

všechny účastníky, neboť umožnila nejen vzájemnou vý-
měnu poznatků a zkušeností z oblasti termické analýzy 

Foto 1: Prof. Boleslav Taraba s certifikátem Odborné skupiny 
termické analýzy 

Foto 2: Společná fotografie účastníků sekce termické analýzy 
v rámci 72. sjezdu chemických společností 

mailto:chem.spol@csvts.cz
http://www.csch.cz/
http://www.csch.cz/
http://www.csch.cz/
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a kalorimetrie, ale přispěla také k prohloubení kontaktů 

a navázaní nové spolupráce mezi účastníky a tím samo-
zřejmě k rozvíjení zájmu o termickou analýzu. Poděkování 

za finanční podporu patří firmě NETZSCH, kterou na sjez-

du reprezentoval RNDr. Miroslav Kule. 

Při bilancování roku 2020 z pohledu Odborné skupiny 
termické analýzy (OSTA) při ČSCH je třeba uvést, že díky 

epidemiologické situaci došlo ke změně termínu 17th Inter-

national Congress on Thermal Analysis and Calorimetry, 
který se měl uskutečnit v Krakově ve dnech 30. 8. – 4. 9. 

2020. V rámci konference byla zajímavá příležitost pro 

mladé vědce z ČR, kteří měli možnost ucházet se o Travel 

Grants na základě nominace národní odborné skupiny. 
Výsledky byly již zveřejněny a náš zástupce obdržel toto 

ocenění a má možnost se konference zúčastnit. Jedná se 

o Mgr. Gabrielu Zelenkovou, Ph.D. Blahopřejeme! Nový 
termín konference je 29. 8. – 3. 9. 2021. 

Na webových stránkách OSTA (www.thermal-

analysis.cz) lze najít informace o odborné skupině a jejích 

aktivitách včetně akcí z oblasti termické analýzy nejen 
v České republice, ale také ve světě. Všichni zájemci 

o teplozpyt jsou vítáni. 

 
Petra Šulcová, 

předsedkyně Odborné skupiny termické analýzy ČSCH 

 

 

Přihlášky do soutěží o Ceny Alfreda Badera 
v roce 2021 

 

V roce 2021 bude Česká společnost chemická tradič-

ně pořádat soutěže o dvě prestižní Ceny Alfreda Badera, 
a to o Cenu za organickou chemii (CAB-I) a Cenu za bio-

anorganickou a bioorganickou chemii (CAB-II). Oblasti 

působnosti obou Cen se poněkud překrývají, a nabízejí tak 
možnost, že soubor prací, který neuspěl v jedné soutěži, 

lze někdy přihlásit do soutěže o druhou Cenu po případ-

ných úpravách doprovodného textu. Nadále však platí 

omezení, že je možno získat jen jednu z Cen Alfreda Ba-
dera pro české chemiky, přitom obě Ceny jsou rovnocen-

né. Uchazeči o Cenu se zpravidla přihlašují sami na sekre-

tariátu České společnosti chemické (Novotného lávka 5, 
116 68 Praha 1), návrh však mohou podat také kolegové, 

instituce a rovněž vědecké rady a senáty. Ceny jsou udělo-

vány nejlepšímu souboru prací bez ohledu na to, kolikrát 

se autor o ně ucházel. Od roku 2020 jsou Ceny dotovány 
částkou 5400 USD (resp. jejich korunovým ekvivalentem). 

Ceny byly zřízeny osobně Dr. Alfredem Baderem v roce 

1993 a dnes jsou finančně podporovány nadací Bader Phi-
lanthropies, Inc., Milwaukee, WI. Ceny se udělují uchaze-

čům české státní příslušnosti do věku 35 let, kteří nemají 

hlavní pracovní poměr v zahraničí (postdoktorská stáž se 

za takový pracovní poměr nepovažuje). Věkové vymezení 
znamená, že uchazeč nesmí dosáhnout věku 36 let v roce 

soutěže. Od roku 2016 u osob pečujících o nezletilé děti se 

věková hranice posunuje o dobu prokazatelně strávenou na 
mateřské a rodičovské dovolené. 

Uzávěrka přihlášek do konkurzu o „Cenu za organic-

kou chemii v roce 2021“ je stanovena na 15. červen 2021 

(případně jde o datum poštovního razítka na poslané při-

hlášce). Podmínky a náležitosti přihlášky zůstávají praktic-
ky stejné jako v minulých letech: Obvyklým obsahem 

přihlášených prací je organická syntéza, avšak přihlášené 

práce mohou rovněž zahrnovat studie mechanismů. Na 

druhé straně do působnosti Ceny nepřísluší práce z analy-
tické oblasti (včetně strukturní analýzy), měření fyzikál-

ních dat (mj. měření různých rovnovah a energetických 

veličin), studie substitučního efektu a výpočetní chemie. 
Uzávěrka přihlášek do konkurzu o „Cenu za bioanor-

ganickou a bioorganickou chemii v roce 2021“ je stanove-

na na 31. březen 2021. Rovněž tato Cena se neuděluje za 

různé druhy testování nebo měření vlastností sloučenin 
a různých agregátů. Na druhé straně jsou výsledky testů 

vítány jako doprovodné údaje, které dokreslují vlastnosti 

prezentovaných sloučenin. Přihlášky musejí obsahovat 
stejné náležitosti jako přihlášky do konkurzu o Cenu za 

organickou chemii. 

K přihlášce je potřeba zaslat následující materiály: 1) 

Hlavní částí přihlášky jsou separáty publikovaných prací 
přihlášených do soutěže a 2) k nim zpracovaný souhrn 

vlastních výsledků pod charakterizujícím názvem 

a s příslušným komentářem v rozsahu do 8 běžných strojo-
pisných stran. Souhrn obsahuje vhodná schémata a struk-

tury ilustrující výsledky uchazeče, dále jsou v souhrnu 

uvedeny citace jen na vlastní práce, které jsou předmětem 

soutěže. 3) V seznamu publikací uchazeče se hvězdičkou 
označí autor, který práci podal do redakce a vyřizoval ko-

munikaci s redakcí. Řada publikací vzniká týmovou čin-

ností, a z toho důvodu je potřeba v seznamu publikací 
uvést, jak se uchazeč na publikaci a jejím zveřejnění podí-

lel, např. šlo (zčásti) o výsledky diplomové práce, výsled-

ky doktorské práce, (zčásti) řešení grantu získaného ucha-

zečem, samostatně řešenou část projektu, vlastní projekt, 
výsledky diplomanta nebo doktoranda – které uchazeč 

školil, uchazeč prováděl syntézy apod. Nedoporučuje se 

hodnotit svůj podíl procentuálně. Za publikaci se nepova-
žuje diplomová nebo dizertační práce, dále vědecká práce 

v přípravě a dosud nezaslaná do redakce či redakcí dosud 

nepřijatá. 4) Přiložený životopis by měl zachytit odborný 

vývoj, např. absolvovanou střední školu, téma diplomové 
(magisterské) a doktorské práce se jménem školitele, pra-

covní zařazení, získaná ocenění, stáže a jejich tematické 

zaměření, získané granty apod. 
Hodnoticí komise posuzuje soubory prací nezávisle 

na doporučeních školitelů, vedoucích apod., takže přihláš-

ka je plně platná a plnohodnotná i bez těchto doporučení. 

Uchazeč by měl v přihlášce jasně vymezit vztah před-
kládaného souboru k oblasti chemie, jíž se cena týká, podá 

dále souhrn vlastních výsledků, seznam publikací a životo-

pis ve vytištěné verzi jako dosud a k tomu tyto materiály 
dodá v elektronické verzi (preferenčně formát pdf, výji-

mečně MS Word). K tomu přidá elektronickou (pdf) verzi 

separátů svých prací na vhodném nosiči. 

Na závěr zdůraznění – uzávěrka do soutěže o Cenu 
Alfreda Badera za bioanorganickou a bioorganickou che-

mii je již 31. března 2021 a do soutěže o Cenu za organic-

kou chemii je 15. června 2021, což může být v obou přípa-
dech datum poštovního razítka na zásilce s přihláškou. 

http://www.thermal-analysis.cz
http://www.thermal-analysis.cz
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Dodání úplných podkladů je základní podmínkou pro zařa-

zení uchazeče do soutěže. 
 

Pavel Drašar, předseda Komise pro Cenu Alfreda Badera 

za organickou chemii 

Alexandr Jegorov, předseda Komise pro Cenu Alfreda 

Badera za bioanorganickou a bioorganickou chemii 
 

 

 
Laureátem prestižní Ceny Rudolfa Lukeše pro 
rok 2020 se stává vědec Pavel Jelínek, který 
zkoumá chemické vlastnosti molekulárních 

struktur na površích pevných látek 
Tisková zpráva 

 
Prestižní Cenu Rudolfa Lukeše, kterou ve spolupráci 

s Českou chemickou společností od roku 2020 nově pod-

poruje Nadace Experientia, letos získává doc. Ing. Pavel 

Jelínek, Ph.D. z Fyzikálního ústavu AV ČR. „Mezinárodní 
odbornou komisi zaujaly Pavlem Jelínkem vyvíjené techni-

ky rastrovací mikroskopie, které nacházejí úžasné uplatně-

ní v organické chemii,“ uvedl předseda Odborné skupiny 

organické, bioorganické a farmaceutické chemie České 
společnosti chemické Jan Hlaváč. 

„Cenu Rudolfa Lukeše osobně vnímám jako příjemné 

překvapení, a především potvrzení, že náš výzkum přesa-

huje oblast fyziky pevných látek,“ říká čerstvý laureát Pa-

vel Jelínek, vedoucí skupiny Nanosurf Lab a oddělení 
Povrchů a molekulárních struktur ve Fyzikálním ústavu 

AV ČR. 

Oceněný vědec spatřuje přínosy své práce pro orga-
nickou chemii především v rozvoji rastrovací mikroskopie, 

která v současné době umožňuje zobrazení chemické 

struktury planárních molekul na površích pevných látek 

s nebývalým prostorovým rozlišením. Chemie na površích 
pevných látek podle Pavla Jelínka navíc umožňuje vytvá-

řet sloučeniny, které není možné připravit v roztocích tra-

dičními postupy. „Je také možné připravit jednotlivé poly-

mery a pracovat s nimi bez toho, aniž bychom naráželi na 
problém jejich rozpustnosti. To nám umožňuje studovat 

nejenom chemické reakce na úrovni jednotlivých molekul, 

ale zároveň také zkoumat jejich vlastnosti,“ doplnil Pavel 

Jelínek. 
Pavel Jelínek získal doktorát na ČVUT v oboru Fyzi-

kální a materiálové inženýrství. Postdoktorskou stáž absol-

voval ve skupině profesora Fernanda Florese na Uni-

versidad Autónoma de Madrid ve Španělsku. Následně byl 
hostujícím profesorem na Graduate School of Engineering, 

Osaka University v Japonsku. Je členem edičních výborů 

mezinárodních vědeckých časopisů Journal of Physics: 
Condensed Matter a Advanced Materials Interfaces. Půso-

bí také jako vědecký pracovník Regionálního centra po-

kročilých technologií a materiálů (RCPTM) na Přírodově-

decké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Za své 

vědecké výsledky získal Prémii Otto Wichterleho (2007), 

Cenu AV ČR (2012) a Akademickou prémii (2016). 

Cena Rudolfa Lukeše (za vynikající soubor původ-
ních prací z oboru publikovaných v posledních 5 letech 

v prestižních mezinárodních časopisech) nově spojená 

s navýšenou osobní prémií 100 000 Kč od Nadace Experi-
entia byla Pavlu Jelínkovi udělena 5. listopadu 2020. 

Z důvodu epidemiologických opatření se předání letos 

uskutečnilo pouze on-line. 

Podívejte se na video představující výzkum Pavla 
Jelínka na internetovém odkazu https://www.youtube.com/

watch?v=kMSOChVsZqw. 

Více informací o Ceně Rudolfa Lukeše najdete na 
webu https://www.experientia.cz/cena-rudolfa-lukese/. 

 

Heyrovského přednáška 2020 

 
Ani pandemie koronaviru a s ní spojené komplikace 

ve výuce na vysokých školách nepřerušila již více než 

dvacetiletou tradici Heyrovského přednášky konané vždy 
v prosinci, abychom si připomněli jak výročí narození (20. 

12. 1890), tak i výročí udělení Nobelovy ceny (10. 12. 

1959) za polarografickou metodu analýzy prof. Jaroslavu 

Heyrovskému, jedné z nejvýznamnějších postav české 
chemie. Tuto přednášku pořádá každoročně Katedra analy-

tické chemie PřF UK ve spolupráci s Ústavem fyzikální 

chemie J. Heyrovského AV ČR, Odbornou skupinou ana-

Foto: Pavel Jelínek ve své laboratoři. Autorka fotografie Barbora 
Mráčková 

https://www.youtube.com/watch?v=kMSOChVsZqw
https://www.youtube.com/watch?v=kMSOChVsZqw
https://www.experientia.cz/cena-rudolfa-lukese/
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lytické chemie a Odbornou skupinou elektrochemie České 

společnosti chemické a firmou Metrohm ČR, v posledních 
letech pod záštitou děkana PřF UK prof. RNDr. Jiřího 

Zimy, CSc. a Divize analytické chemie Evropské chemic-

ké společnosti. Čest přednést tuto přednášku padla letos na 

Bohdana Josypčuka, Ph.D. z Ústavu fyzikální chemie 
J. Heyrovského AV ČR, jednoho z otců zakladatelů elek-

troanalytického využití amalgámových elektrod. Tyto 

elektrody, které mohou v řadě případů nahradit rtuťové 
elektrody zavedené prof. Heyrovským, jsou dnes intenziv-

ně studovány v řadě laboratoří na celém světě, jak dokazu-

je více než 1200 odkazů na spojení „amalgam electrode“ 

ve Web of Science. Letošní přednáška B. Josypčuka na 
téma „Nové elektrochemické senzory a biosenzory pro 

vsádková a průtoková stanovení“ názorným způsobem 

pokryla aplikace tohoto typu elektrod při stanovení látek 
anorganických (mj. ve spolupráci s Dr. Michaelem Hey-

rovským), nízkomolekulárních organických látek (mj. ve 

spojení s UNESCO laboratoří elektrochemie životního 

prostředí na PřF UK) a vysokomolekulárních organických 
látek (mj. ve spolupráci s Oddělením biofyzikální chemie 

a molekulární onkologie Biofyzikálního ústavu AV ČR 

v Brně). V poslední části se pak zmínil o nyní velmi atrak-

tivní kombinaci amalgámových elektrod s enzymovými 

reaktory. Přednáška se konala vzhledem k pandemii 
v režimu on-line dne 8. 12. 2020 na platformě Google 

Meet (meet.google.com/ekw-wuho-ztp), připojeno bylo 

45 účastníků a její záznam je k dispozici u B. Josypčuka 

(kontaktní e-mailová adresa bohdan.josypcuk@jh-inst.cas.cz). 
Zároveň nám při této příležitosti dovolte připome-

nout, že 9. 2. 2022 uplyne 100 let ode dne, kdy prof. Hey-

rovský změřil první závislost proudu protékajícího rtuťo-
vou kapající elektrodou na vloženém potenciálu, a na pod-

zim 2022 uplyne 100 let od publikování těchto výsledků 

v našem časopise Chemické listy. Rádi bychom požádali 

všechny, kteří mají kladný vztah k českému jazyku, české 
chemii a české elektroanalytické chemii obzvláště, o pří-

pravu odborného článku ze svého oboru dedikovaného 

těmto výročím. Obracím se zvláště na renomované kolegy 
s kvalitními vědeckými výstupy, kteří se nemusí bát publi-

kovat v našem národním časopise navzdory skutečnosti, že 

jako většina ostatních národních časopisů nepatří do kate-

gorie Q1. 
 

Jiří Barek, Vlastimil Vyskočil, 

členové výboru Odborné skupiny analytické chemie ČSCH 
 

Odborná setkání 

(Webová) 16. mezinárodní konference  
Polysacharidy 

 
Konference je každoročně zaměřena na metody 

umožňující určit strukturu polysacharidů, biologické akti-

vity polysacharidů či inženýrské aspekty produkce polysa-
charidů a jejich využití jako obnovitelné suroviny. Epide-

miologická situace pořadatele dovedla k tomu, aby byla 

v letošním roce tato tradiční vědecká konference realizová-

na v internetovém prostředí. Technické řešení bylo realizo-
váno společností AMCA, přičemž řídící centrum bylo 

umístěno na Novotného lávce v Praze. Oficiálním organi-

zátorem konference Polysaccharides-Glycoscience, kona-
né 5. listopadu, byla Česká společnost chemická (ČSCH) 

a Ústav sacharidů a cereálií VŠCHT Praha. 

Mezinárodní účast byla sice poněkud omezená, přesto 

se webové konference zúčastnilo téměř 50 účastníků 
z Bulharska, České republiky, Jižní Koreje, Polska, Ruska 

a Slovenska. Odborné (předem namluvené) prezentace 

zahrnovaly 10 přednášek a 25 krátkých ústních sdělení (ta 
nahradila klasické postery). Moderování celé konference 

se ujal Dr. Bleha (VŠCHT Praha). Velmi aktivně se 

v diskuzi po přednáškách „naživo“ angažovala prof. Čopí-

ková, ale i další on-line účastníci. 
V první sekci odborného programu nazvané „Funkční 

vlastnosti, změny a aplikace polysacharidů I“ byly 

2 klíčové přednášky. První z nich na téma výzkumu pří-
rodních heteroglykanů, působících jako cenná imunogenní 

mimetika účinná pro lidské zdraví, zahájil Dr. Georgiev 

z Bulharské akademie věd z Plovdivu. Druhá přehledová 
přednáška od prof. Kima z Korejského výzkumného ústa-

vu biologických věd a biotechnologie byla věnována iden-

tifikaci exopolysacharidů z kmenu Lactobacillus aktivních 

proti chřipkovému viru. V následující sekci přednáškou 
zabývající se separací sacharidů a solí s využitím SMB 

chromatografie oslovil účastníky Ing. Svoboda (VŠCHT 

Praha). 

Foto: Pohled do sálu, kde se odehrávalo moderování a střih kon-
ferenčních příspěvků. Autorka fotografie Helena Pokorná 

(ČSCH) 

mailto:bohdan.josypcuk@jh-inst.cas.cz
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Za všechna krátká sdělení uvádím např. přednášku 

Ing. Menšíkové a doc. Šárky (VŠCHT) o nanočásticích 
oxidovaného škrobu nebo Dr. Borczak (Zemědělská uni-

verzita v Krakově) o vlivu vybraného ovoce na stravitel-

nost škrobu obsaženého v sušenkách z pšeničné mouky. 

Účastníci obdrželi barevně vytištěný sborník obsahu-
jící 129 stran odborného textu. 

Děkujeme všem účastníkům, kteří se přizpůsobili 

aktuálním možnostem prezentace, a sponzorům za podpo-
ru naší konference, a především všem organizátorům za 

realizaci tohoto vědeckého internetového setkání. 

 Evžen Šárka 

 

Ohlédnutí za sjezdem 
 
Ve dnech 6. – 9. 9. 2020 se konal 72. sjezd chemiků 

v sídle České společnosti chemické na Novotného lávce. 

Některé přednáškové sály zde poskytují malebný výhled 

na Karlův most, a vytvářejí tak dokonalou tvůrčí atmosféru.  
Sekce mladých se velkou měrou podílela na hladkém 

průběhu celé konference a zajišťování bezpečného prostře-

dí pro účastníky. Za tuto službu byli členové odměněni ze 
strany České společnosti chemické, která mladým organi-

zátorům alias „Helpíkům“ umožnila bezplatnou účast na 

konferenci, stravu a volnočasové aktivity. Jednou z nich 

byla projížďka na šlapadlech pod Karlovým mostem, kte-
rou si všichni z nás velmi užili a někteří zažili i romantic-

kou chvilku s krásným výhledem. Jako bonus všichni Hel-

píci obdrželi finanční odměnu za dobře odvedenou práci. 
Poprvé v historii se do organizace zapojili také stře-

doškolští studenti s ambicemi studovat chemii na VŠ. Tato 

příležitost byla pro naše nejmladší účastníky velkou moti-

vací a první možností strávit čas s předními chemiky naší 
země. Samozřejmě celá akce nebyla pouze o práci, ale 

i zábavě a navazování nových kontaktů a přátelství. Což je 

i hlavním cílem naší Sekce mladých. Chceme vytvořit 
inspirativní prostředí s přátelskou atmosférou. Na základě 

předešlých zkušeností z již organizovaných akcí víme, že 

je to ta nejlepší živná půda pro získání kontaktů v oboru 

a vytvoření plodných spoluprací na výzkumných projek-
tech již na začátku vědecké kariéry. Vnímáme tuto aktivitu 

jako cestu k posílení celosvětové konkurenceschopnosti 

nejen jednotlivých členů, ale i celé nové generace budou-
cích špiček chemických disciplín v naší zemi. 

Velmi inspirativní je také pohled jednoho z našich 

středoškolských členů, který Vás motivuje k zapojení se 

do aktivit Sekce mladých slovy: „Pokud patříš mezi stu-

denty oborů chemie a máš zájem o extra informace z obo-

ru, či jen rád hltáš nové znalosti a pořád nevíš, kam se 

vrtnout, stálo by za to zvážit účast v naší organizaci. Jako 

člen nepropásneš žádnou příležitost dozvědět se něco no-
vého a účastnit se námi pořádaných akcí.“ 

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem přednášejí-

cím za sdílení výsledků své práce na této konferenci, 

z nichž bychom chtěli vyzdvihnout tato jména: 

− prof. Josef Pašek – legenda mezi chemickými techno-

logy oceněná během konference medailí ministra prů-

myslu a obchodu, 

− prof. Kamil Wichterle – skvělý chemický technolog 
a držitel několika patentů. 

Nás Helpíky nejvíce zaujaly přednášky: 

− prof. Petra Slavíčka: Tak trochu jiná fotochemie. Od 

UV k rentgenovým fotonům. 

− Dr. Sergeje Zacharova: Intoxikace methanolem. Mar-

kery prognózy a trvalých následků. 

− doc. Jana Petra: Spojení kapilární elektroforézy 

s hmotnostní spektrometrií pro analýzu biologicky 

aktivních látek. 

V neposlední řadě bychom chtěli poděkovat organi-
začnímu výboru v čele s paní Dr. Pokornou za skvělou 

spolupráci a projevenou důvěru při zajišťování hladkého 

chodu konference. Mnohokrát děkujeme za výborný nápad 
a výrobu roušek s chemickou tematikou Dr. Martině Za-

tloukalové. 

Pokud máte rádi chemii, chcete rozšířit své obzory 

a seznámit se s novými kolegy, neváhejte, sledujte nás, 
napište nebo se přijďte podívat na další akci, která se bude 

konat, až nám to výjimečný stav (zde bohužel 

v negativním slova smyslu) dovolí.  
Plánované akce: 

− Lednové setkání členů Sekce mladých v Pardubicích.  

− Young Scientist’s Summer Meeting – Letní konferen-

ce mladých chemiků v Olomouci, které se zúčastní 

nejen čeští, ale i zahraniční chemici. 
Sledujte naši facebookovou stránku, kde se dozvíte 

detaily 

(https://www.facebook.com/Asociacemladychchemiku). 
Velmi rádi Vás přivítáme mezi námi. Vytvořme spo-

lečně nové zážitky!!! 

 

Jakub Smetana, Jan Machů a David Novák 

https://www.facebook.com/Asociacemladychchemiku
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Zákony, které ovlivní život chemiků 

Novelizace právní úpravy zákazu chemických 
zbraní v ČR je úspěšně zakončena 

 
Ve Sbírce zákonů vyšla pod č. 459/2020 Sb. vyhláška 

o provádění opatření souvisejících se zákazem chemických 

zbraní, navazuje na poslední novelu zákona 19/1997 Sb., 
která byla zveřejněna ve Sbírce pod č. 336/2020 Sb. Tato 

vyhláška nahrazuje dosavadní vyhlášku č. 208/2008 Sb., 

obsahuje řadu dílčích změn a úprav, které vycházejí 

z nového znění zákona. Jednou ze změn je vypuštění sez-
namů stanovených látek, nově tyto stanovuje přímo Úmlu-

va o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití 

chemických zbraní a o jejich zničení, dále upravuje evi-

denci stanovených látek a další úpravy odrážející možnou 
digitalizaci. 

mab 

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

Akce v ČR a v zahraničí                                    

Aprílový klub 

Chemšmejd 
 

Mimořádné ocenění si zaslouží paní Michaela Troch-

tová publikující na portálu prozeny.cz za článek, ve kterém 
tvrdí, že „Citron účinek vody zesílí“, neboť (citace) 

„Pokud je samotná voda pokojové teploty pro vás příliš 

fádní, ochuťte si ji. Lepší než slazené sirupy je ale ovoce, 

bylinky nebo koření. Oblíbený je citron, který pomůže 
ještě lépe nastartovat metabolismus, čímž dokonce přispí-

vá k hubnutí i přirozené detoxikaci. I přes kyselou chuť je 

totiž zásaditý, což prospívá trávení i ledvinám.“ 
Takovou pitomost by člověk pohledal. 

Zdroj: https://www.prozeny.cz/clanek/vodu-s-

citronem-nebo-caj-vime-jaky-napoj-je-rano-nejlepsi-

62458. 
Petr Štěpánek 

 

Živou vodou proti covidu 
 

Článek s tímto názvem se objevil v jinak seriózních 

Lidových novinách 2. 11. 2020; je poněkud obsáhlý, takže 
uvádím jeho abstrakt s citacemi v uvozovkách. Ohlašoval 

novou, „mezinárodním týmem lékařů vyvinutou aplikaci 

Cell Wellbeing“, po jejímž spuštění stačí přiložit mobil ke 

sklenici jakéhokoliv nápoje a „světelné a zvukové vibrace 
v rozsahu 256–528 Hz“ aktivují vodu na „elixír zdraví, 

lidově nazývaný biovoda neboli živá voda“, jehož kon-

zumace posiluje pohodu a imunitní systém. Princip tohoto 
efektu je založen na „porozumění kvantové mechaniky: ve 

vodě se mění úhel tvořený atomy vodíku 104,5 na 109,5 

stupně, což umožňuje vytvoření pyramidové struktury 

vysoce nabité energií.“ Jen je třeba si aplikaci vždy zno-
vu stáhnout, protože „frekvence fotonů musí být vždy 

čerstvé, uložené v paměti nefungují“. To vše za pouhých 

3,5 dolaru. No nekupte to, je to blbost opravdu pyrami-
dální. 

Jaroslav Julák 

Recenze 

Jan Šmidrkal: 
Tenzidy 
VŠCHT Praha, 1. vydání, 2020, pevná 

vazba, 300 stran, cena (vč. DPH 10 %) 

370 Kč. 
ISBN 978-80-7592-056-0 

 

Text odborně posoudili: prof. Ing. Libor Červený, DrSc., 

doc. Ing. František Hampl, CSc., doc. Ing. Stanislav Sekre-
tár, PhD. 

 

V knize jsou popsány a vysvětleny základní fyzikálně 

chemické vlastnosti tenzidů a chemie a technologie jejich 
výroby z neobnovitelných a obnovitelných surovin. 
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Zprávy 

 
Strategické partnerství Univerzity Karlovy  
v Praze a Macquarie University v Sydney 

 
Od roku 2015 věnuje Univerzita Karlova speciální 

manažerskou a finanční péči rozvoji vztahů s úzce vyme-

zenou skupinou univerzit a institutů označovanou jako 

strategická partnerství (https://csp.cuni.cz/CSP-26.html). 
Mezi ně patří Macquarie University v Sydney, jedna 

z předních vysokých škol v Austrálii (viz webové stránky 

www.mq.edu.au). Díky všestranné pomoci vedení Univer-
zity Karlovy, jejího rektorátu a zejména pracovníků Centra 

strategických partnerství na RUK (PhDr. Jaromíra Souku-

pa, Ph.D. a Mgr. Barbory Bednaříkové) a koordinátorky 

strategických partnerství na PřF UK (Mgr. Evy Tesaříkové 
Březinové) se do tohoto partnerství mohla úspěšně zapojit 

i naše UNESCO laboratoř elektrochemie životního pro-

středí při Katedře analytické chemie PřF UK. V této sou-
vislosti strávili dva studenti doktorského studia analytické 

chemie na PřF UK (jmenovitě Mgr. Jan Klouda a Mgr. 

Simona Baluchová) po jednom semestru v laboratoři Dr. 

Danyho Wonga na Ústavu molekulárních věd Macquarie 
Universisty v Sydney a byly realizovány dvě krátkodobé 

návštěvy prof. Jiřího Barka (vedoucího UNESCO labora-

toře elektrochemie životního prostředí) v Sydney a Dr. D. 
Wonga v Praze. V obou případech byly ve spolupráci 

s Odbornou skupinou analytické chemie České společnosti 

chemické (v Praze) a RACI (Royal Australian Chemical 

Institute v Sydney) a za pomoci firem Metrohm ČR 
(www.metrohm.com/cs-cz) a Metrohm Australia 

(www.metrohm.com/en-au) uspořádány odborné přednáš-

ky zaměřené na problematiku pasivace elektrod při elek-
troanalytickém stanovení různých biologicky aktivních 

látek ve složitých biologických matricích. Tatáž problema-

tika byla předmětem společné prezentace J. Barka, 
D. Wonga a D. Mandlera (Hebrew University 

v Jeruzalémě, další klíčový partner v rámci těchto projek-

tů) na konferenci Isranalytica 2020 (viz pozvaná přednáška 

New Strategies for Minimising Electrode Fouling in Envi-
ronmental Electroanalysis, The 23th Annual Meeting – 

Conference & Exhibition, 21–22 January 2020, The David 

Intercontinental Hotel, Tel Aviv, Israel) s explicitním po-
děkováním: „This research was supported by Charles Uni-

versity in Prague (Centre for Strategic Partnerships, Fund 

for Strategic Partnerships with Hebrew University in 

Jerusalem and Macquarie University in Sydney).“ 
Kvalita a intenzita vzájemné spolupráce se dostala na 

tak vysokou úroveň, že přežila i útok koronaviru. Přes 

nemožnost uspořádat na podzim 2020 plánovanou společ-
nou konferenci v reálu, byla s úspěchem tato konference 

nahrazena on-line webinářem, opět za účinné pomoci Od-

borné skupiny analytické chemie ČSCH a firmy Metrohm 

ČR. Její zaměření a program jasně vyplývá z pozvánky 
umístněné na webu našeho časopisu (www.chemicke-

listy.cz/files/Sydney_2020.pdf). Uvedené autorské prezen-

tace v PowerPointu jsou případně k dispozici u autorů 
tohoto článku. 

Kompatibilita vědecko-výzkumného zaměření obou 

laboratoří spolu s dobrými mezilidským vztahy mezi za-

městnanci i mezi studenty a celkově dobrou „personální 
chemií“ jsou zárukou dalšího úspěšného pokračování 

v této oblasti strategického partnerství. 

Naše čtenáře může v této souvislosti zajímat i náš 
pohled na vysoké školství, vědu a výzkum v oblasti analy-

tické chemie v Austrálii. Stručně řečeno, jedná se o fasci-

V systematické části publikace jsou tenzidy rozděleny do 

jednotlivých kapitol na anionické, kationické, amfoterní, 
neionické a zvláštní. U každého typu tenzidu je udán jeho 

český i anglický název, identifikátory, strukturní vzorec, 

reakční schéma výrobního postupu (často s vyobrazení 

technologického zařízení) a fyzikálně-chemické, funkční a 
aplikační vlastnosti. Připojeny jsou i praktické komentáře 

odrážející zkušenosti autora jak z chemie a technologie 

povrchově aktivních látek, organické syntézy, tak i prak-
tických aplikací. V dalších kapitolách je uveden přehled 

analytických aspektů tenzidů. Uvedeny jsou i údaje o je-

jich toxicitě a biologické rozložitelnosti a rovněž bohaté 

informační zdroje. Jsou navrženy i údaje, které by každý 
výrobce měl uvádět v datovém listu. V řadě případů je 

uvedeno též použití zmíněných látek v jiných oborech. 

Mimořádně zdařilé a rozsahem úctyhodné dílo je 

produktem mnohaleté práce autora, který od roku 1996 
pracuje na Ústavu mléka, tuků a kosmetiky VŠCHT, kam 

přešel z Výzkumného ústavu tukového průmyslu, odbor 

detergenty v Rakovníku. Přední odborník v oblasti zpraco-

val dílo, které je praktickým souhrnem vědění v oblasti 
chemie a technologie povrchově aktivních látek, a nevá-

hám to říci, encyklopedickým dílem, souhrnem praktic-

kých zkušeností, ale i bohatým zdrojem literatury z oboru. 
Kromě literatury je kniha vybavena bohatým rejstříkem, 

mnoha přehlednými tabulkami, grafy a vyobrazeními. 

Kniha je mimořádně doporučeníhodná především 

studentům chemických oborů, výzkumným a vývojovým 
pracovníkům a další odborné veřejnosti nejen z této oblasti 

chemie. 

Pavel Drašar 

http://www.mq.edu.au)
http://www.metrohm.com/cs-cz
http://www.metrohm.com/en-au)
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nující kombinaci britské tradice, spolehlivosti a pečlivosti 

s neobyčejnou pracovitostí obyvatelstva v oblasti Tichého 
oceánu. Máme se od nich mnohému co učit nejen v oblasti 

odborné, ale i v oblasti sociální, mezilidských vztahů, pra-

covní morálky a etiky. Z tohoto hlediska považujeme vol-

bu vedení Univerzity Karlovy zaměřit se na strategickou 
spolupráci právě s Macquarie University za neobyčejně 

šťastnou. 
 

Tento projekt strategického partnerství byl podporo-

ván Univerzitou Karlovou v Praze, Centrem pro strategic-

ké partnerství, Fondem pro strategické partnerství 
s Macquarie University v Sydney. Za technickou a organi-

zační pomoc při organizaci on-line semináře děkujeme 

Ing. Radmile Řápkové, RNDr. Janě Sobotníkové, Ph.D. 

a RNDr. Janu Fischerovi, Ph.D. 

 
Jiří Barek a Vlastimil Vyskočil, 

členové výboru Odborné skupiny analytické chemie ČSCH 

Členská oznámení a služby 

Profesoři jmenovaní s účinností od 15. 12. 2020 
Staženo ze stránek Kanceláře prezidenta republiky https://
www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/aktualni-tiskove-zpravy/
prezident-republiky-podepsal-jmenovaci-dekrety-novych-profesoru-
15720#from-list 

 

prof. MUDr. Michaela Adamcová, Ph.D. 

pro obor Lékařská fyziologie 

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy 
 

prof. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. 

pro obor Analytická chemie 
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy 

 

prof. RNDr. Richard Dvorský, Ph.D. 

pro obor Materiálové vědy a inženýrství 
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické 

univerzity Ostrava 

 
prof. Ing. Karel Friess, Ph.D. 

pro obor Fyzikální chemie 

na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-

technologické v Praze 
 

prof. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D. 

pro obor Lékařská imunologie a mikrobiologie 
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy 

 

prof. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D. 

pro obor Technologie makromolekulárních látek 
na návrh Vědecké rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 

 

prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. 

pro obor Biochemie 
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy 

 

prof. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D. 

pro obor Humánní a veterinární farmakologie 
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy 

 

prof. Ing. Jiří Mlček, Ph.D. 
pro obor Technologie potravin 

na návrh Vědecké rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 

 

prof. RNDr. Jiří Mosinger, Ph.D. 
pro obor Anorganická chemie 

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy 

 
prof. Ing. Miloslav Pouzar, Ph.D. 

pro obor Environmentální chemie a inženýrství 

na návrh Vědecké rady Univerzity Pardubice 

 
prof. Ing. Petr Slepička, Ph.D. 

pro obor Materiálové inženýrství 

na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-
technologické v Praze 

 

prof. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D. 

pro obor Farmakognosie 
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy 

 

prof. PharmDr. František Trejtnar, CSc. 
pro obor Humánní a veterinární farmakologie 

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy 

https://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/aktualni-tiskove-zpravy/prezident-republiky-podepsal-jmenovaci-dekrety-novych-profesoru-15720#from-list
https://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/aktualni-tiskove-zpravy/prezident-republiky-podepsal-jmenovaci-dekrety-novych-profesoru-15720#from-list
https://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/aktualni-tiskove-zpravy/prezident-republiky-podepsal-jmenovaci-dekrety-novych-profesoru-15720#from-list
https://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/aktualni-tiskove-zpravy/prezident-republiky-podepsal-jmenovaci-dekrety-novych-profesoru-15720#from-list
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Osobní zprávy 

Profesor Pavel Rauch se dožívá 80 let 
 
Pavel se narodil v rodině, kde vládla hudba, které se 

i on ve svém raném mládí plně věnoval a stále k ní má 
vřelý vztah. Nicméně již na gymnáziu ho zaujala chemie, 

kterou šel studovat na pražskou VŠCHT. Po skončení vy-

soké školy začal pracovat jako směnový inženýr ve Spola-

ně Neratovice, ale již v roce 1965 nastoupil jako aspirant 
na Katedru biologických věd (nynější Ústav biochemie 

a mikrobiologie) a rychle se začlenil do tehdejšího bioche-

mického oddělení vedeného doc. Šíchem a sídlícího 
v prostorách současného Ústavu biotechnologie (dříve 

Katedry kvasné chemie). Teprve po přestěhování Vysoké 

školy zemědělské do nového areálu v Suchdole se mohlo 

oddělení biochemie přemístit do uvolněných prostor 
v budově B a začít se profilovat po vědecko-výzkumné 

stránce. Pavel se od začátku plně zapojil do tohoto úsilí 

a přes všechna úskalí tehdejší doby se mu podařilo vybu-
dovat radioizotopovou laboratoř, která umožnila rozšířit 

spektrum laboratorních technik v oblastech imunochemie 

a sledování metabolismu různých sloučenin. Sám o sobě 

byl Pavel výborným kolegou jak v řadě našich výzkum-
ných projektů, tak i v inovaci biochemické výuky 

a zejména laboratorních cvičení. Celá léta spolupracoval 

na řadě výzkumných projektů s potravinářskými podniky, 
zejména pak s tukovým průmyslem. Všechny tyto aktivity 

mu však nebránily zapojit se do aktuálních témat základní-

ho výzkumu. V době, kdy se pozornost biochemických 

laboratoří obracela k problematice hlubšího poznání intra-
celulárních procesů, se zaměřil na studium mitochondrií. 

K osvojení vhodných experimentálních technik absolvoval 

dlouhodobější stáž na specializovaném pracovišti Fyziolo-
gického ústavu AV ČR v Krči. Zde se, kromě bohatých 

experimentálních zkušeností, seznámil i se svou milova-

nou manželkou. Později se jeho dominantním zájmem 

stala imunochemie a vybudoval výzkumnou skupinu, kte-
rou vedl až do svého odchodu do důchodu, kdy ji předal 

profesoru Fukalovi. Uznání svých pedagogických a orga-

nizačních schopností se dočkal až po politických změnách. 
Obhájil vědeckou hodnost doktora technických věd 

(1990), v roce 1990 se stal docentem a v roce 1993 profe-

sorem. Nové politické klima umožnilo i rozsáhlou meziná-

rodní vědeckou spolupráci. V rámci mnoha evropských 
projektů jsme navázali spolupráci s řadou evropských uni-

verzit, na nichž se Pavel vždy aktivně podílel a vždy byl 

velmi oblíben. Stále trvají vřelé kontakty s bývalými part-
nery z Francie, Itálie, Španělska, Velké Británie 

(Manchester, Luton, Norwich, Dublin), Nizozemska 

a Dánska. Nesmíme zapomenout ani na kontakty 

s pracovníky biochemických pracovišť v Bratislavě, Brně, 
Olomouci a Praze. Úspěšná spolupráce je doložena několi-

ka desítkami publikovaných vědeckých prací. 

V letech 2000–2006 absolvoval dvě tříletá období ve 
funkci vedoucího Ústavu biochemie a mikrobiologie, 

a současně působil jako proděkan pro pedagogiku Fakulty 

potravinářské a biochemické technologie. Jeho pedagogic-

ká činnost byla velmi všestranná. Kromě zmíněného vý-

znamného podílu na profilaci laboratoří z biochemie, před-
nášení základů biochemie a enzymologie, školení diplo-

mantů, doktorandů a přednášení v tehdejších postgraduál-

ních kurzech se podílel jako přednášející na různých semi-

nářích pořádaných ústavem. Aktivně působil 
v Biochemické společnosti a zejména pak jako redaktor 

Chemických listů. Pavel byl vždy člověk přepečlivý. 

Všichni jsme ho obdivovali, když asi jako jediný předseda 
státní zkušební komise si před obhajobou pečlivě a po-

drobně pročetl všechny předkládané diplomové práce. 

Toto ušlechtilé pedantství jej provázelo i při náročné práci 

redaktora článků zaslaných k publikaci v Chemických 
listech, kdy se trápil nad nešvary názvoslovnými, pravo-

pisnými i koncepčními. Nelze se divit, že se podle nás 

předčasně rozhodl ze školy odejít a věnovat se svým ko-
níčkům a rodině. 

Dosud jsme se zmínili téměř výhradně o Pavlových 

profesních záležitostech a opomněli jsme připomenout 

jeho osobní vlastnosti. Pavla všichni kolem vnímali jako 
milého, otevřeného a kamarádského člověka, který měl rád 

hudbu, výtvarné umění, rybaření a sport, zejména fotbal. 

Fandí Spartě, ale fotbal provozoval také aktivně s přáteli 
a spolupracovníky na VŠCHT. Rád jezdil autem a měl 

k tomu i příležitost. Svého otce, klavírního koncertního 

mistra, vozil na koncerty po celé Evropě a často (s radostí) 

vozil své kolegy z katedry na zahraniční konference a pro-
jektová setkání. 

Pevně věříme, že současná koronavirová situace brzo 

pomine a budeme se moci opět sejít na ústavním senior-
ském obědě (60+) v některé z pražských restaurací. 

Milý Pavle, jménem všech Tvých přátel z ústavu, 

fakulty a celé VŠCHT Praha Ti přejeme pevné zdraví 

a mnoho dalších let v rodinném kruhu. 
Za všechny 

Honza Káš a Katka Demnerová 

 
 

Doc. RNDr. Lubomír Pospíšil, 

CSc. slaví osmdesátiny  
 

Nádherné jubileum, krásné osmdesá-
tiny, oslaví dne 26. 1. náš spolupra-

covník doc. RNDr. Lubomír Pospí-

šil, CSc. z Ústavu fyzikální chemie 
J. Heyrovského AV ČR, Praha. 

Luboš je absolventem katedry fyzi-

kální chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. 

V roce 1963 nastoupil do Polarografického ústavu, kde 
pracoval pod vedením doc. Jaroslava Kůty v laboratoři 

Jaroslava Heyrovského na své kandidátské práci, kterou 

úspěšně obhájil v roce 1968. V tom turbulentním období 
se mu ještě podařilo vycestovat do Ameriky, kde v letech 

1968–1970 absolvoval postdoktorandská studia s profeso-

rem Robertem de Levie na Georgetownské univerzitě ve 
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Washingtonu D.C. Zkušenosti získané při spolupráci 

s těmito významnými elektrochemiky si nenechal pro se-
be. Předává je s radostí a entusiasmem svým spolupracov-

níkům a studentům. Docentem v oboru fyzikální chemie 

byl jmenován v roce 1996. Lubošovou vášní je molekulár-

ní elektrochemie a reakční kinetika, které zasvětil veške-
rou svou práci. Věnoval velké úsilí rozvoji impedančních 

technik a metod rychlé voltametrie, které vytvořily solidní 

experimentální základ měřicích technik v laboratoři elek-
trodové kinetiky, kterou po dlouhá léta v Ústavu fyzikální 

chemie J. Heyrovského vedl. Také byl jedním z prvních, 

kdo v našich zemích zavedl řízení elektrochemických tech-

nik pomocí počítače a docela nedávno použití cirkulárního 
dichroismu v in situ spektroelektrochemických měřeních. 

Jeho odborné působení zahrnuje zjišťování redukčních 

vlastností látek, jejich adsorpčních vlastností, jakož i studi-
um supramolekulárních komplexů. Publikoval významné 

práce o náhodných jevech, oscilacích a fraktální geometrii. 

Luboš inicioval a vedl řadu let mezinárodní spolupráce 

s vědeckými institucemi ve Francii, Itálii a jinde v rámci 
projektů COST nebo akademických dohod. V současnosti 

se věnuje elektrochemickému výzkumu nejen v našem 

ústavu, ale částečně také v Ústavu organické chemie 
a biochemie. 

Velice si vážíme toho, že jsme měli to štěstí a čest 

pracovat s Lubošem prakticky od začátku našich profesio-

nálních kariér. Romana je jeho první doktorandkou a vždy 
považovala a považuje měření s Lubošem za fascinující 

koncert, který Vás doprovází ještě cestou z práce domů. 

Magdaléna si vybrala právě Lubošovu laboratoř po návratu 
ze studií v USA. Do tajů elektrochemie zasvětil nejenom 

nás, ale také nespočet dalších studentů a spolupracovníků. 

Jeho přednášky jsou živě podané a velice zajímavé. Myslí-

me, že on je také hrdý na to, že jeho odkaz neustále žije 
v naší skupině, a na společné práci se neustále podílí svý-

mi experimenty. Ostatně, když ho zdobí motýlek a ne kra-

vata, všichni víme, že v ten den experimentuje. 
Luboš je nadšeným muzikantem. Všichni si pamatuje-

me jeho varhanní kousky nebo hru na kontrabas v rámci 

konferencí (Heyrovského diskuse), jakož i nespočet jeho 

vystoupení jako člen symfonických orchestrů (Komorní 
orchestr Akademie KOA, Kladenský symfonický or-

chestr). Už od roku 1974 je varhaníkem v kostele sv. Got-

harda ve Slaném. Luboš je také náruživým cestovatelem, 
lyžařem a fotografem. Jeho zálibou je horolezectví od 

pískovců přes Tatry, Alpy až po Himálaj, kde v roce 2007 

úspěšně zdolal Mera Peak (6654 m). Rád ukazuje krásu 

hor svým vnoučatům a přátelům. Jeho fotografie zdobí 
každoročně výstavu „Nejen prací živ je vědec“ pořádanou 

každoročně začátkem prosince v našem ústavu. 

Milý Luboši, při příležitosti Tvého kulatého životního 
jubilea Ti jménem všech kolegů a spolupracovníků přeje-

me hodně zdraví, neustálou svěžest a spokojenost, stálé 

úspěchy v práci a také radost ze všech Tvých dětí a vnou-

čat. 
Za kolegy a přátele 

Magdaléna Hromadová a Romana Sokolová 

(Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.) 

 

Za prof. Karlem Duškem  
 

30. října 2020 zemřel ve věku 90 let 

významný dlouholetý pracovník 
Ústavu makromolekulární chemie 

AV ČR, prof. Karel Dušek, vynika-

jící chemik zaměřující se na oblast 

makromolekulární fyzikální che-
mie, jehož centrálním odborným 

zájmem byly struktura a vlastnosti 

polymerních sítí a gelů. Jedním 
z jeho nejdůležitějších úspěchů byla 

teoretická předpověď diskontinuál-

ního fázového přechodu v gelech. Tato jeho teorie byla 

později též experimentálně ověřena. Profesor Karel Dušek 
byl členem mnoha edičních rad, spoluzaložil mezinárodní 

vědeckou skupinu Polymer Networks Group, která podpo-

ruje vzdělání a vědecká setkávání odborníků pracujících 
v oblasti polymerních sítí, pracoval jako hostující profesor 

na univerzitách ve Francii, USA a Velké Británii. Od roku 

1996 byl Karel Dušek mimořádným profesorem na Kated-

ře bioinženýrství na Utažské univerzitě. Byl zakládajícím 
členem Učené společnosti České republiky, mnoho let 

působil v Nadačním fondu pro podporu vědy při Učené 

společnosti.  
Životopis, vědecká kariéra a seznam prací prof. Karla 

Duška je na tomto odkazu: https://www.imc.cas.cz/events/

karel-dusek/home. 

 

Vzpomínka na Karla Duška 
 
S Karlem jsem se seznámil na mezinárodním IUPAC 

symposiu o makromolekulách v Praze v roce 1965. 
V tomto roce Karel taktéž přešel do ÚMCH ČSAV, což 
umožnilo mně i řadě mých spolupracovníků čerpat z Kar-
lovy mimořádné znalosti teorie tvorby trojrozměrných 
polymerních sítí. Já osobně jsem v daném roce ukončil 
aspiranturu v oblasti hydrogelů a Karlovy rady byly pro 
můj začínající nezávislý výzkum neocenitelné. Ve vzájem-
né spolupráci jsme pokračovali i poté, co jsem přesídlil do 
USA. Karel byl Adjunct Professor na katedře bioinženýr-
ství na Utažské univerzitě a můj spolupracovník na grantu 
od National Science Foundation. Jeden z recenzentů na-
psal, že je pro grant velmi prospěšné mít v týmu „Nobel 
Prize level“ konzultanta, čímž mínil Karla. Myslím, že 
jeho spoluúčast byla jedním z hlavních důvodů, že jsme 
grant obdrželi! 

Kromě spousty vědeckých vzpomínek pamatuji naše 
diskuse o životě, politice i naše společné výlety v Utahu. 
V devadesátých letech jsem Karla koncem června vzal na 
výlet do Wasatch Mountains nedaleko od Salt Lake City. 
V údolí bylo slunečno a teplo a Karel přišel v sandálech. 
Začali jsme stoupat na Bald Mountain (3326 m). Přestože 
měl nohy po kotníky ve sněhu a sandály jej zajisté neohřá-
ly, Karel s úsměvem statečně směřoval k cíli. Až těsně 
před vrcholem jsme se rozhodli vrátit, neboť jsme se do 
sněhu propadali už až po kolena a zbytek cesty vypadal 
ještě hůř. 

Na Karla budeme vzpomínat jako na světoznámého 
odborníka v oblasti struktury a tvorby polymerních sítí. 

https://www.imc.cas.cz/events/karel-dusek/home
https://www.imc.cas.cz/events/karel-dusek/home
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Jedním z jeho nejdůležitějších úspěchů byla teoretická 

předpověď diskontinuálního fázového přechodu v gelech. 
Tato jeho teorie byla později též experimentálně ověřena. 

Já osobně si budu Karla pamatovat jako mimořádného 

a skvělého člověka, mého blízkého přítele a vynikajícího 

vědce. 
Jindřich Kopeček 

 

Prof. Jindřich Kopeček je světově proslulý vědec 

v oborech polymerní chemie a farmacie a je jedním ze 
zakladatelů oboru řízeného transportu léčiv pomocí poly-

merních nosičů. Do roku 1987 pracoval v Ústavu makro-

molekulární chemie AV ČR, poté v University of Utah, 
kde působí jako Distinguished Professor (viz též odkaz 
https://en.wikipedia.org/wiki/Jind%C5%99ich_Kope%

C4%8Dek). 
 
 

My Personal Remembrance of Professor Karel 
Dušek 

 
Around 1975 when my research for PhD thesis was 

about to be completed, I have been encouraged to seek 

foreign academic training. By then, I was particularly im-
pressed by the works on crosslinking polymerization, the 

topic I worked on, being carried out in the Institute of 

Macromolecular Chemistry in Prague. I remember I said ‘I 

would rather go to Prague than anywhere else’. Following 
my suggestion, the Head of my institute invited Karel 

Dušek to Wrocław. I was then very much fascinated with 

his works on the physical background of the phase separa-
tion accompanying the so-called vinyl-divinyl polymeriza-

tion carried out in the presence of inert diluents. I was 

trying to explain the same phenomena I had observed dur-

ing the synthesis of adsorbents by suspension copolymeri-
zation of methacrylic acid and divinylbenzene – the sub-

ject of my thesis. In particular the review paper1 published 

in 1969 in Advanced Polymer Science, co-authored by 

Karel Dušek, was a ‘bible’ for me. I read also all his other 
papers on crosslinking polymerization that were then 

available to me. In Spring of 1977, as far as I remember, 

Karel Dušek accepted the invitation and visited our lab 
along with his wife. Having heard about my scientific fas-

cinations, Karel invited me to work with him. I was lucky 

to get a grant for 3 months stay at the University of Chem-

istry and Technology in Prague (UChT), but all my activi-
ties took place at the Institute of Macromolecular Chemis-

try of Czechoslovak Academy of Sciences (IMC). Obvi-

ously, the subject of my research was again related to 
crosslinking polymerization, namely the structure of initial 

macromolecules formed from divinyl monomers. Discus-

sions with Karel Dušek resulted in a paper, in my opinion 

fundamental, explaining qualitatively the course of cross-
linking polymerization in the presence of inert solvents2. 

In autumn 1978 I spent further 3 months in Karel’s labora-

tory to complete my research. I also recall my visit to 
Dušek’s summer house in the Krkonoše mountains very 

close to Polish border. After coming back to Wrocław I 

tried to write a report of my research for publication. My 

attempts, however, failed and in despair I drove to Prague 

for help. Karel wrote the text with my results over one 
afternoon3.  

Karel Dušek was one of the founders of Polymer Net-

works Group, an unofficial group of researchers studying 

crosslinked polymers and gels, generally excluding rub-
bers. For the first time I attended the meeting of the Group 

in Warsaw/Jablonna in 1979. Karel introduced me there to 

Prof. Manfred Gordon of Essex University, a scientist who 
developed the statistical theory of branching processes to 

describe formation of polymer networks. I have then be-

come a great fan of this theory which, by the way, forced 

me to get deeply into the probability theory, only briefly 
touched during my regular studies. To my great surprise, 

Karel who knew (and encouraged) my fascination by the 

applicability of the theory to branching processes in poly-
mer science recommended my candidacy to Prof. Gordon 

who sought for an associate to his research group in the 

University of Essex at Colchester. Hence, thanks to Karel 

Dušek, I was appointed in 1980 a research fellow at the 
Chemistry Department of that University for 18 months. 

In recognizing his achievements and fruitful scientific 

cooperation, Karel was awarded by the Senate of the 
Wrocław University of Science & Technology the honour 

of doctor honoris causa. After I had moved to Rzeszów, 

the cooperation between Karel’s group in Prague and my 

new Faculty changed its character. On the one hand, I en-
couraged students in Rzeszów, completing master degrees 

to apply for position in the UNESCO course then newly 

started in the Institute of Macromolecular Chemistry in 
Prague providing them with recommendation letters and, 

on the other, Karel himself or members of his group took 

over the tutorship for the Rzeszów applicants.  

Karel Dušek visited the Rzeszów University of Tech-
nology several times. In early nineties he was invited to 

present a seminar and later he was appointed a member of 

Advisory Board of the COMODEC Center of Excellence in 
the Faculty of Chemistry, Rzeszów University of Technology.  

We met many times, especially at the occasions of 

mostly biannual Polymer Networks Group meetings. Ka-

rel, one of the founders of the Group, served for many 
years as its treasurer. His presentations on the meetings 

were always very inspiring to me. As an example, his lec-

ture presented in Trondheim in 1998 on hyperbranched 
polymers made me so much interested in the topic that 

I became involved in this kind of polymers, practically till 

the end of my professional activity in Rzeszów University 

of Technology4. I will always recall our last encounter at 
the occasion of Polymer Networks Group meeting in To-

kyo in 2014. His recent passing away is a great loss for 

science and for me personally. 
Henryk Galina  

 
Henryk Galina, Ph.D., DSc. je emeritním profesorem na 

Technické univerzitě v Rzeszowě, kde ustavil vlastní vý-
zkumný tým. Po čtyři období působil jako děkan tamní 

Fakulty chemie a jedno období jako prorektor univerzity. 

Je (spolu)autorem více než 150 původních prací a knižních 

kapitol. 
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Odešel Karel Dušek  
 

Pátého listopadu 2020 jsme se v chrámu sv. Vavřince 
v Praze na Petříně naposledy rozloučili s prof. Ing. Karlem 

Duškem, DrSc., zakládajícím členem Učené společnosti 

České republiky, Mezinárodní skupiny polymerních sítí, 
členem mnoha dalších národních i mezinárodních společ-

ností a institucí, ale především se skvělým člověkem. 

Svoji vědeckou dráhu zahájil Karel Dušek v roce 

1953 v Pardubicích v tehdejším Výzkumném ústavu synte-
tických pryskyřic (později Výzkumný ústav syntetických 

pryskyřic a laků, nyní SYNPO, akciová společnost), nejpr-

ve jako vědecký aspirant a po obhajobě své disertační prá-
ce od roku 1957 jako vědecký pracovník v oddělení Fyzi-

kální chemie. Už v této době se začal zajímat o síťování 

polymerů a o zákonitosti při tvorbě makromolekulárních 

sítí. V roce 1965 odešel na špičkové pracoviště makromo-
lekulární chemie, do Ústavu makromolekulární chemie 

Československé akademie věd v Praze na Petřinách. Tam 

se teprve mohl plně věnovat hlavnímu směru svého vědec-
kého zájmu, ve kterém dosáhl světového věhlasu, a to 

tvorbě, struktuře a vlastnostem makromolekulárních sítí. 

Karel nikdy nezapomněl na své profesní začátky a rád 

se do Pardubic vracel, ať už na společenská setkání se 
svými bývalými spolupracovníky, nebo, a to zejména, 

z profesních důvodů. Stal se naším spolupracovníkem na 

vědeckých i průmyslových projektech, spoluautorem vě-
deckých publikací i školitelem frekventantů doktorského 

studia z řad pracovníků SYNPO. 

Dlouhodobé blízké přátelství nás, pracovníků 

SYNPO, s Karlem Duškem vedlo k navázání mnoha dal-
ších kontaktů s předními vědci z ÚMCH i z dalších čes-

kých i zahraničních špičkových pracovišť. Vznikaly 

a vznikají tak pracovní týmy využívající vysoký vědecký 
potenciál Ústavu makromolekulární chemie a dalších insti-

tucí z oboru polymerů i bohaté zkušenosti SYNPO v oboru 

syntézy a hodnocení vlastností makromolekulárních látek 

nebo modelových sloučenin. Výsledkem je společná 
účast na řešení náročných grantů na národní i mezinárod-

ní úrovni. 

Profesionální zájmy Karla Duška zasahovaly i do 
oblasti aplikované makromolekulární chemie. Příkladem je 

jeho dlouholeté působení jako externího konzultanta nad-

národní společnosti DuPont. Z jeho iniciativy došlo v roce 

1989 v Pardubicích ke společnému jednání zástupců firmy 
DuPont, SYNPO, ÚMCH a Univerzity Pardubice, které se 

stalo počátkem dlouhodobé výzkumné spolupráce. Tato 

spolupráce, která se rozrostla v jeden z klíčových projektů 
SYNPO, trvá dodnes, a to i přes vlastnické změny, které 

v průběhu času ve firmě DuPont nastaly. 

My všichni, kdo jsme měli v SYNPO tu čest a potěše-

ní s Karlem spolupracovat, budeme na něho vzpomínat 
jako na skvělého vědce, člověka a přítele. 

 

Ivan Dobáš 
SYNPO, akciová společnost, Pardubice 

 

Ing. Ivan Dobáš, CSc. je významným vědcem v oboru 

epoxidů. Mnoho let pracoval v a.s. SYNPO v Pardubicích, 

také jako zástupce ředitele. 

Výročí a jubilea 

Jubilanti v 1. a 2. čtvrtletí 2021 
Uveřejněno se souhlasem jubilujících. 

 

90     
Ing. Josef Barvíř, (13.4.), Praha 

          

85     

Ing. Jaroslava Dvořáková - Kondelíková, CSc., (24.3.), 
Hvožďany 

Jiří Tolman, (4.6.), Křivoklát 

Ing. Bohumil Masař, CSc., (20.6.), Praha 
   

80     

RNDr. Petr Peták, CSc., (19.3.), Praha 

Ing. Pavel Sedláček, CSc., (5.4.), Tábor 
Ing. Jiří Otrusina, (7.4.), Olomouc 

Mgr. Karel Pecháček, (8.4.), Prachatice 

          
75     

doc. Ing. Milan Nádvorník, CSc., (23.3.), Univerzita 

Pardubice 

doc. Ing. Pavel Chuchvalec, CSc., (2.5.), VŠCHT Praha 
prof. RNDr. Robert Ponec, DrSc., (12.5.), ÚCHP AV 

ČR Praha 

prof. RNDr. Jiří Vohlídal, CSc., (1.6.), PřF UK Praha 
Ing. Petr Janák, CSc., (3.6.), Dvůr Králové nad Labem 

          

70     

Ing. Hana Vaněrková, (13.4.), Praha 
RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc., (13.5.), ÚOCHB AV ČR 

Praha 

Ing. Libor Rychtář, CSc., (21.6.), Dolní Lhota 
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65     

prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., (7.4.), Univerzita 
Pardubice 

Mgr. Ivan Jirka, CSc., (11.4.), Ústav fyzikální chemie 

J. Heyrovského AV ČR, Praha 

prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc., (22.4.), Ostravská 
univerzita 

prof. Ing. Radim Hrdina, CSc., (28.4.), Univerzita 

Pardubice 
Ing. Ivo Jakubec, CSc., (29.4.), ÚACH AV ČR v.v.i. Řež 

u Prahy 

prof. Ing. Vladimír Křen, DrSc., (3.5.), MBÚ AV ČR 

Praha 
doc. Ing. Petr Antoš, Ph.D., (29.5.), VŠCHT Praha 

Ing. Ladislav Čurda, CSc., (29.5.), VŠCHT Praha 

 
60     

Ing. Jan Svobodník, (3.1.), Vyškov 

Ing. Jan Němeček, CSc., (2.5.), Klecany 

doc. RNDr. Juraj Dian, CSc., (1.6.), Univerzita Karlova 
Praha 

 

Srdečně blahopřejeme 

Zemřelí členové Společnosti 
 

Mgr. Jana Dudrová, zemřela 1. září 2020 ve věku 78 let. 
prof. Ing. Karel Dušek, DrSc., zemřel 30. října 2020 ve 

věku 90 let. 

prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc., zemřel 31. října 
2020 ve věku 92 let. 

Dr. Jiří Jindra, CSc., zemřel 16. listopadu 2020 ve věku 

82 let. 
 

Čest jejich památce 
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