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V lednu odešel i poslední z trojice oceněné roku 1995 
Nobelovou cenou za „práce v chemii atmosféry zvláště ve 

vztahu k tvorbě a rozkladu ozónu“1. Obdivovatel Prahy 

Paul Crutzen pocházel z Holandska, kde nejprve vystudo-
val stavařinu a pracoval i na stavebním úřadě v Amsterda-

mu. Pak ho ale sňatek s finskou manželkou Terttu přivedl 

v roce 1958 do Stockholmu, kde přijal místo programátora 

počítače na univerzitním Meteorologickém ústavu stoc-
kholmské univerzity (bez předchozí programátorské zku-

šenosti, ale tu v těch pionýrských počítačových dobách 

stejně nemohl mít prakticky nikdo – tehdy programoval 
ještě v archaickém strojovém kódu). Tam se začal zajímat 

o procesy v atmosféře, budoval počítačové modely atmo-

sféry a vypracoval zde i svou doktorskou dizertaci. Přes 

Oxford a Colorado pak jeho cesta vedla do německého 
Mainzu, kde se v roce 1980 stal ředitelem Atmosférické 

sekce Ústavu Maxe Plancka pro chemii. Tento ústav pů-

vodně sídlil v Berlíně jako Ústav císaře Viléma pro che-
mii, koncem války však byl preventivně bombardován – 

podílel se na německém jaderném programu. Zde mimo-

chodem Otto Hahn na sklonku roku 1938 objevil štěpení 

uranu, za což obdržel Nobelovu cenu za rok 1944 – proto 
se ústav v Mainzu uvádí s podtitulem Ústav Otto Hahna. 

Paul Crutzen již v roce 1970 upozornil, že oxidy dusí-

ku umožňují sestavit cyklus, ve kterém dochází k rozkladu 
ozónu2,3. Celkem jsou ale popsány tři kanály na atmosfé-

rické odbourávání ozónu. Ty zbývající dva pracují buď 

s aktivními částicemi odvozenými od vody, nebo s atomy 

chloru. Podobně pak Mario José Molina (1943–2020) 
a Frank Sherwood Rowland (1927–2012) z Kalifornské 

univerzity v Irvinu poukázali4 i na roli freonů, jejichž foto-

disociace ve stratosféře poskytuje pro destrukci ozónu 
atomy chloru. Průmyslová činnost totiž vytrvale posilovala 

právě chlorový rozpadový kanál. Ozónový plášť filtruje 

ultrafialovou složku slunečního záření na úroveň, pro kte-

rou jsou organismy uzpůsobeny. S každým procentem, o 
které se ozónová vrstva zeslabí, se však předpokládá5 zvý-

šení výskytu rakoviny kůže o alespoň 2 %. V roce 1974 

Paul Crutzen shrnul6 své modelové výpočty do předpově-
di, že 20% globální navýšení produkce oxidů dusíku by 

vedlo k redukci ozónové vrstvy o 4 % a pokud by se zvýši-

la produkce freonů na dvojnásobek, mělo by to za násle-

dek redukci ozónu o 12 %. Pro srovnání – nasazení flotily 
500 supersonických stratosférických dopravních letadel ve 

výšce 21 km by vedlo také k 12% redukci ozónové vrstvy 

– nemluvě o masivním jaderném konfliktu, který by množ-

ství ozónu srazil na polovinu. Vedle pozdější trojice nobe-
listů Crutzena, Moliny a Rowlanda na takováto nebezpečí 

upozorňoval7 i Harold Johnston (1920–2012). Jejich varo-

vání před riziky2–8 postupně přinášela ovoce a nakonec 
vedla v roce 1987 až k podpisu Montrealského protokolu 

omezujícího používání freonů. 

V průběhu osmdesátých let opakovaná měření nadto 

prokázala existenci nového jevu – šlo nikoliv jenom 
o oslabení ozónové vrstvy, ale o její tak pronikavou reduk-

ci, že se začalo hovořit o ozónové díře. Ta znamená náhlý 

pokles koncentrace ozónu až na 1/3, ale zatím jen v oblasti 
nad Antarktidou, periodicky se opakující vždy v říjnu, tedy 

ke konci tamní polární noci. Vysvětlení jevu zahrnuje po-

jem rezervoárových sloučenin9,10, do kterých je uložena 

část chloru v atmosféře. Nejvýznamnějším reprezentantem 
je molekula ClONO2, nitrát chloru – zde se stýká chlorový 

a dusíkový cyklus. Rozklad této relativně stabilní moleku-

ly může však být významně urychlen heterogenní katalý-
zou na površích. Jak ukazovaly laboratorní experimen-

ty11,12, tento rozklad probíhá na protonované formě13 

ClONO2H
+. Takovýto katalyticky aktivní povrch se vysky-

tuje i v tzv. stratosférických polárních mracích, jejichž 
vznik předpokládá dostatečně nízkou teplotu, které je do-

saženo až ke konci antarktické polární zimy. Významnou 

složkou těchto mraků je trihydrát HNO3‧3H2O – kyselá 
katalýza na povrchu těchto částic v stratosférických mra-

cích ke konci polární noci představovala základ pro vysvětle-

ní periodického vzniku ozónové díry nad Antarktidou. 

S Paulem jsem měl možnost se setkávat při svém 
pobytu v Mainzu na začátku devadesátých let (kam jsem 

konečně vyjel po nějakých deseti letech usilování 

o souhlas od příslušných míst). Měli jsme v zásobě řadu 
rozpracovaných problémů, které jen čekaly, až jednou 

bude přístup na výkonný počítač. Byly to problémy ze 

dvou zdánlivě odlehlých oblastí – sloučeniny významné 

v atmosférách Země a planet, a uhlíkaté agregáty 
(významné v mezihvězdném prostoru, třeba v okolí uhlí-

katých hvězd). Malé uhlíkaté agregáty studoval již za vál-

ky Otto Hahn a zbytek systémů spadal pod atmosférickou 
chemii. Paul byl jako většina Holanďanů relaxovaný 

a liberální, měl dar jednat s každým jako se sobě rovným. 

Do seznamu pak přidal několik molekul, které považoval 

za atmosféricky zajímavé, jako třeba dimer ozónu14,15, 
došlo i na sloučeniny významné pro skleníkový jev16,17, 

a třeba taky na atmosféru Halleyovy komety18. 

Paul Crutzen zavedl několik pojmů, které přešly do 
všeobecného povědomí – např. označení jaderná zima19, 

která by nastala po jaderné válce v důsledku zamlžení 

PAUL J. CRUTZEN (1933–2021) – POSLEDNÍ Z TROJICE LAUREÁTŮ NOBELOVY 

CENY ZA VÝZKUMY OZÓNOVÉHO PLÁŠTĚ 
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atmosféry prachem a kouřovými zplodinami. Jiným jím 

popularizovaným pojmem je antropocén20, geologická 
doba, ve které žijeme a kdy lidská činnost ovlivňuje glo-

bální atmosférické, biologické i geologické procesy. Paul 

Crutzen měl vytříbenou schopnost komunikovat výsledky 

vědy širší veřejnosti21. Nakonec i u nás je dosud v živé 
paměti jeho vystoupení v Praze v rámci přednáškového 

cyklu na paměť Rudolfa Brdičky, zakladatele ÚFCH 

ČSAV. 
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Zhruba lze říci, že mikrobiologie se zabývá organis-

my, které sestávají z jedné či jen několika buněk 
(prokaryotních nebo eukaryotních). K jejich pozorování 

vždy potřebujeme mikroskop. V laikovi vyvolá slovo mi-

krob, bakterie čí plíseň představu choroby. Avšak mikroby 
jsou ve většině případů neškodné či dokonce prospěšné. 

Tato nepatrná stvoření obývají každý kout země, na-

jdeme je i tam, kde by jiná forma života dlouho nepřetrva-

la. Biosféra je prostor kolem povrchu zeměkoule, v kterém 
žijí organismy. Většina jich žije na rozmezí mezi zemí 

a atmosférou. Ptáci rozšířili prostor o několik metrů výš 

a ryby zase mohou žít až v hloubce 2000 m. Spory plísní 
však byly nalezeny ve výšce 30 km. Biosféra zaujímá při-

bližně 40 km silný pás, ve kterém probíhají aktivní životní 

pochody. 

Jaké je množství mikroorganismů ve srovnání 
s ostatními organismy? V každém gramu půdy žije přibliž-

ně 100 milionů bakterií. Ve světovém měřítku to znamená, 

že celková masa mikrobiálních forem života je nesmírná 
a odhaduje se, že její hmotnost je 25krát větší než hmot-

nost suchozemských a vodních zvířat. 

Mikroorganismy kolem nás hrají důležitou a nezastu-

pitelnou úlohu ve zpracování odpadů v půdě, vodě, kanali-
zacích a na skládkách. Koloběh prvků by bez nich neexis-

toval. Jako příklad můžeme uvést koloběh dusíku, který 

názorně představuje důležitou roli mikroorganismů v jeho 
setrvávání v organické hmotě. Po smrti organismů dochází 

k jejich rozkladu a dusík může být uvolněn ke stavbě no-

vých organických těl. Některé mikroorganismy uvolňují 
dusík do ovzduší (denitrifikační bakterie), jiné jej opět 

vážou do organických sloučenin (N-fixující bakterie). Půd-

ní bakterie převádějí amoniak na dusitany a dusičnany, 

které jsou zdrojem dusíku pro rostliny. Úrodnost půdy 
závisí na přítomnosti a rovnoměrném zastoupení půdních 

bakterií metabolizujících dusík. Důležitá je také role endo-

fytních bakterií a hub ve spojitosti s rostlinami. Tyto mi-
kroorganismy hrají důležitou roli v zemědělství vzhledem 

k podpoře a ochraně rostlin. 

Význam mikroorganismů v produkci biologicky ak-

tivních a pro potravinářský průmysl důležitých látek je 
téma na jiný článek. 

Věnujme se nyní více mikroorganismům, které se 

vyskytují v lidském organismu. Vztahy mezi mikro- 
a makroorganismem se odehrávají na třech vzájemných 

mechanismech. Komenzalismu, během kterého si mikrobi 

a hostitel navzájem neškodí, symbióze, která je oběma 

stranám ku prospěchu a parazitismu, v jehož případě mi-
krobi ochuzují hostitele o živiny nebo ho přímo poškozují 

svými produkty a činností. 

Mikroflóra kůže a sliznic je ovlivněna hygienou, stra-
vou a hormonálními hladinami. Zastoupení mikroorganis-

mů je rozmanité. V dutině ústní je 1011 CFU/ml mikroor-

ganismů – streptokoky, laktobacily, aktinomycety. I zde je 

mikroflora ovlivněna stravou a vlivy vnějšího prostředí. 
Přítomnost gramnegativních anaerobů jako např. Bactero-

ides, Fusobacterium, Actinomyces a Leptotrichia může 

vést např. ke vzniku parodontitidy. 

Další bakterie z horních cest dýchacích, kde jich mů-
že být 105 CFU/ml, přecházejí do žaludku a horní části 

trávicího traktu. V žaludku je jich přítomno malé množ-

ství, jsou vázány na epitel nebo přítomny v mucinu. Bakterie 
Helicobacter pylori může způsobovat duodenální vředy. 

Poznání o střevní mikroflóře je spojeno hlavně se 

jmény Roberta Kocha, Luise Pasteura a Theodora 

Escherichia (druhá polovina 19. století). Již lékaři ve staro-
věku si však uvědomovali úlohu trávicího traktu pro roz-

voj řady nemocí, což se projevovalo jejich důrazem na 

dietní návyky. 

Celková hmotnost bakterií v trávicím traktu je kolem 
1,5 kg. Lidský genom obsahuje 3‧104 genů. Druhý lidský 

genom, jak se někdy střevnímu mikrobiomu říká, obsahuje 

3,3‧106 genů. Při počtu bakterií 1014 se tedy v lidském 
organismu vyskytuje 10krát více buněk bakteriálních než 

všech buněk lidského organismu a 100krát více genů bak-

teriálního původu. Dalo by se říci, že jsme lidmi jen 

z 10 %. Zajímavá je i skutečnost, že 70 % bakterií je ne-
kultivovatelných. Aplikací metod molekulární genetiky 

bylo zjištěno, že mikroflóra zdravých jedinců obsahuje 

převážně dva mikrobiální kmeny, a to Firmicutes a Bacte-
roidetes, přičemž počet rodů je 1800 a druhů 15 000. 

Mikrobiální osídlení trávicího traktu představuje spe-

cificky vyváženou soustavu, mikrobiální ekosystém, ve 

kterém je rovnováha jednou ze základních vlastností. 
Až 1016 mikrobiálních elementů asociuje 

s epiteliálními buňkami lidského organismu, celkový počet 

mikroorganismů zahrnuje 400–600 mikrobiálních druhů. 

Stoupá od 109 CFU/ml v tenkém střevě až po 1014 CFU/ml 
ve střevě tlustém. 

V tenkém střevě jsou přítomny streptokoky, koliform-

ní bakterie, laktobacily, bakteroidy a bifidobakterie. Nej-
větší koncentrace je v tlustém střevě, ve kterém se nachází 

až 600 druhů z 10–20 rodů. Je velmi obtížné stanovit tzv. 

normální fyziologickou mikroflóru trávicího traktu.  

ÚLOHA A VÝZNAM MIKROORGANISMŮ V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA – MŮŽEME ŽÍT 

BEZ NICH? 
 

Souhrn přednášky z Letní školy pro středoškolské učitele a studenty středních škol  
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Je jasné, že probíhá postupná proměna mikrobiálního 

ekosystému, neboť se v trávicím systému postupně zvyšu-
je poměr anaerobních mikroorganismů k aerobním. Aero-

by zajišťují tzv. Scaveger effect (vychytávají volné kyslí-

kové radikály) a tím zajišťují vhodné podmínky pro růst 

anaerobů. 
Lidský mikrobiom má poměrně širokou variabilitu 

nejen kvantitativní, ale zejména kvalitativní, liší se 

v jednotlivých geografických oblastech, je ovlivněn stra-
vovacími návyky a vyvíjí se během lidského života. 

Z klinického hlediska je mikrobiom definován jako 

soubor mikroorganismů, které mohou být přítomny 

v trávicím traktu zdravého člověka. Patogenní mikroorga-
nismy v tomto prostředí přítomny být nesmí. 

Výrazem porušení rovnováhy v důsledku selhání kon-

trolních mechanismů může být tzv. dismikrobie, během 
které je kvalitativní struktura ekosystému zachována, ale 

kvantitativní poměry se zásadně mění. Dochází k nárůstu 

mikroorganismů, které jsou za normálních okolností 

v menšině, a v důsledku toho může dojít k oportunní infek-
ci až superinfekci. 

Základní fyziologické funkce mikroflóry trávicího 

traktu jsou: mikrobiální bariéra proti patogenům 
a potenciálním patogenům, tvorba produktů mikroflóry 

a jejich pozitivní vlivy na motilitu a prokrvení střevní stě-

ny, stimulace imunitního střevního systému a tzv. společ-

ného slizničního imunitního systému a redukce bakteriální 
translokace.  

Do okamžiku narození je předpoklad, že je trávicí 

trakt plodu prostý mikrobiální flóry. Dnes již byly bakterie 
mléčného kvašení izolovány i z placenty, pupečníkových 

cév i ze smolky narozených dětí. 

Osídlování probíhá v prvních dnech po narození orál-

ní cestou, během které je přes dutinu ústní osídlován žalu-
dek a následně střevo. Hlavním zdrojem této nové mikro-

flóry je matka. Kolonizace trávicího traktu u dětí naroze-

ných císařským řezem je opožděná a je charakteristická 
nižším výskytem bifidobakterií a laktobacilů. 

V kojeneckém věku dochází k prudkému osídlování 

trávicího traktu, a to z mateřského mléka nebo jeho náhra-

žek. Dochází k nárůstu bakterií ze skupin Enterobacteria-
cae, Bacteroides a rodu Clostridium perfringens. Význam-

né rozdíly při formaci definitivní mikroflóry lze pozorovat 

mezi kojenci a příjemci náhražek mateřského mléka. 

U kojených dětí dominují anaerobní bifidobakterie 
(actinomycetes). Z mateřského mléka je možné izolovat 

rody Bifidobakterium, Lactobacillus, Enterobacter, Sta-

phylococcus a Micrococcus. V 800 ml mateřského mléka 

dítě přijme 105–107 bakterií a už čtvrtý den po narození je 
dětské střevo osídleno 1010 CFU/ml. Existuje hypotéza, že 

některé mikroorganismy se mohou dostat do mléčné žlázy 

endogenní cestou z trávicího traktu. U nekojených dětí se 
tvoří velmi rychle komplex úplného spektra mikroflóry za 

celkové dominance Enterobacteriacae, Bacteriodes 

a Clostridium. U odstavených dětí se mikroflóra sbližuje, 

prudce vzrůstá počet bakteroidů a koliformních bakterií, 
enterokoků a clostridií a klesá počet bifidobakterií. Důleži-

té je osídlení bakterií E. coli. 

Následně se asi 3–5 let lidský mikrobiom individuál-

ně konstituuje a přetrvává do dospělosti. Je konstituován 
místem dlouhodobého pobytu a individuálními stravovací-

mi návyky. U západní společnosti, díky stravě bohaté na 

tuky a sacharidy, převládají bakteroidy, klostridia, bifido-

bakterie a peptokoky. Naopak u lidí, jejichž strava je boha-
tá na vlákninu, jsou v mikrobiomu více zastoupeny lakto-

bacily a klebsiely. Mikrobiom střev převládá dlouhodobě 

i po přesídlení. 
U obézních lidí je zvýšená míra mikrobů kmene Fir-

micutes a snížené množství Bacteroidetes, přičemž právě 

pro Firmicutes je charakteristická enzymová výbava 

umožňující trávení nestravitelných součástí potravy, čímž 

je organismu dodávána energie navíc.  
Mikrobiom v našem trávicím ústrojí je ovlivňován 

naším tělem a zároveň působí na organismus svou přítom-

ností a metabolismem. Napomáhá s trávením, produkuje 
potřebné látky pro naše tělo a v neposlední řadě chrání 

slizniční povrch před patogeny. Mohou však nastat i přípa-

dy, kdy jinak přátelská mikroflóra se stane příčinou obtíží, 

jak bylo zmíněno výše. 
Závěrem této přednášky v rámci Letní školy pro stře-

doškolské učitele a studenty středních škol můžeme kon-

statovat, že naše současné znalosti fyziologických funkcí 
mikrobiálního ekosystému trávicího traktu jsou sice 

v počátcích, nicméně i tyto znalosti nás vedou k daleko 

širšímu pohledu na souvislosti týkající se například řady 

nemocí, a to nejen trávicího ústrojí. 
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P. Lovecká (Department of Biochemistry and Micro-

biology, University of Chemistry and Technology Prague): 
The Role and Importance of Microorganisms in 

Human Life – Can We Live without Them? 

 

Microorganisms are ubiquitous and have an indisput-

able role in the environment. Undoubtedly, no life on the 
Earth would exist without them. In recent years (or dec-

ades), many research laboratories have focused on micro-

organisms which occupy the human gastrointestinal tract 
(GIT). The so called gut microbiome consists of all types 

of microorganisms: bacteria, viruses, protozoa, and fungi, 

and their present collective genetic material. Out of them, 

bacteria are the most studied ones. They play an important 
role in the development of the immune system and the 

protection of human health. This topic will be presented at 

one of the lectures at the Summer School for Secondary 
School Teachers in 2021. 

 

Keywords: occurrence of microorganisms, human micro-

bial settlement, intestinal microbiom 
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Ze života chemických společností 

Výuka chemie na našich školách není ČSCH 
lhostejná 

 

Chemie je jednou z přírodních věd, jejíž význam pro 

současnou společnost je zcela zásadní, a to nejen na úrovni 
vědecké, ale i na úrovni běžného každodenního života. 

Získání základních chemických znalostí je proto nezbytné 

nejen pro budoucí badatele v oblasti chemie a dalších pří-

rodních věd, ale i pro každého člověka v dnešní společnos-
ti. Lze tedy považovat za samozřejmé, že je chemie na 

našich základních školách již po více než 70 let samostat-

ným vyučovacím předmětem. 
Pokud se týká obsahu a rozsahu tohoto předmětu na 

úrovni základního vzdělávání, stanovuje je na základě 

svých pravomocí stát, a to prostřednictvím závazných ku-

rikulárních dokumentů vydávaných MŠMT. Tvorba těchto 
dokumentů je úkolem výzkumných ústavů, které jsou říze-

nými organizacemi MŠMT. Kurikulární dokumenty pro 

úroveň základního vzdělávání pod vedením MŠMT připra-
voval původně Výzkumný ústav pedagogický (VÚP), kte-

rý byl v r. 2011 sloučen s Národním ústavem odborného 

vzdělávání (NÚOV) a Institutem pedagogicko-
psychologického poradenství (IPPP) v Národní ústav pro 

vzdělávání (NÚV). V r. 2020 pak došlo k dalšímu spojení, 

a to NÚV s Národním institutem pro další vzdělávání 

(NIDV) v Národní pedagogický institut (NPI). 
Do r. 1989 plnily úkol stanovení obsahu a rozsahu 

učiva tzv. učební osnovy, které se ovšem po tomto roce 

staly pro základní i střední školy nezávazné. Vzniklé roz-
volnění výuky jednotlivých předmětů se brzy ukázalo jako 

značně problematické, a proto v polovině 90. let 20. století 

vstoupily v platnost nové kurikulární dokumenty, tzv. stan-

dardy učiva. I jejich platnost se ukázala časově dost ome-
zená, neboť již na počátku 21. století byly znovu nahraze-

ny učebními osnovami. 

V r. 2005 vstoupil v platnost nový školský zákon 
č. 561/2004 Sb.1, který se stal legislativně závazným me-

chanismem správy a řízení předškolního, základního, 

středního, vyššího odborného a jiného vzdělávání. Zákon 

dává do souladu vzdělávání na těchto typech škol 
s dokumenty EU a ČR, které byly k rozvoji vzdělávání 

a vzdělanosti postupně vypracovány. 

Novými kurikulárními dokumenty se staly tzv. rám-
cové vzdělávací programy (RVP). Ty vymezují obecně 

závazné požadavky pro jednotlivé stupně školství a jednot-

livé obory vzdělávání a určují rámec pro vlastní učební 

plány. Také obsahují závazná pravidla pro tvorbu školních 
vzdělávacích programů (ŠVP), což jsou kurikulární doku-

menty, které si každá škola podle specifikací rámcově 

vzdělávacích programů vytváří vlastní a podle nichž se 
pak vzdělávání na dané konkrétní škole realizuje. 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělává-

ní (RVP ZV)2,3, platný od r. 2005, považuje za významné 

dosažení tzv. klíčových kompetencí, kterými jsou kompe-
tence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence 

komunikativní, kompetence sociální a personální, kompe-

tence občanské a kompetence pracovní. V RVP ZV jsou 
vedle klíčových kompetencí definovány vzdělávací oblas-

ti, což jsou šířeji koncipované celky, které jsou tvořeny 

jedním nebo více vzdělávacími obory, jež si jsou obsahově 

blízké. V každé vzdělávací oblasti je nejprve uvedena její 
charakteristika a cílové zaměření, pak následuje vzdělávací 

obsah jednotlivých vzdělávacích oborů dané oblasti. Che-

mie je v RVP ZV zařazena mezi vzdělávací obory oblasti 
„Člověk a příroda“ spolu s fyzikou, přírodopisem a země-

pisem. 

Časová dotace pro jednotlivé přírodovědné předměty 

však není pevně určená, ale je stanovená pro celou oblast 
„Člověk a příroda“ dohromady a záleží jen na škole, kolik 

hodin, jakým předmětům a ve kterých ročnících v rámci 

svého ŠVP přidělí. Není také nutné vytvářet podle vzdělá-
vacích oborů samostatné vyučovací předměty, ale je mož-

né tyto obory vzájemně slučovat, a vytvořit tak zcela nový 

vyučovací předmět. Vyučovací obor lze také rozdělit na 

několik vyučovacích předmětů; například chemii na před-
měty: Obecná chemie, Anorganická chemie a Organická 

chemie. 

Uvedené možnosti však ve školní praxi zůstávají pře-
vážně pouze v teoretické rovině. Chemie začíná být ve 

většině základních škol vyučována jako poslední 

z přírodovědných předmětů a musí zde neustále bojovat 

o „místo na slunci“, protože jí jsou vyhrazeny celkem pou-
hé čtyři vyučovací hodiny, tj. dvě hodiny týdně v 1. a 2. 

pololetí 8. ročníku a stejně tak dvě hodiny týdně v každém 

pololetí 9. ročníku základních škol. Obsah učiva chemie na 
úrovni základního vzdělávání je uveden v RVP ZV ve 

formě povinných Očekávaných výstupů, tj. co by měl žák 

znát po výuce daného tématu, a doporučeného Učiva, 

tj. jaké učivo by mělo být v daném tématu uvedeno. Cel-
kem zde bylo uvedeno 27 očekávaných výstupů, např. žák: 

rozlišuje směsi a chemické látky; používá pojmy atom 

a molekula ve správných souvislostech; orientuje se na 
stupnici pH, změří reakci roztoku univerzálním indikátoro-

vým papírkem a uvede příklady uplatňování neutralizace 

v praxi; rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich 

zdroje, vlastnosti a použití; zhodnotí využívání prvotních 
a druhotných surovin z hlediska trvale udržitelného rozvo-

je na Zemi. Učivo a očekávané výstupy lze volně přesou-

vat v rámci daného předmětu za předpokladu, že budou 
všechny očekávané výstupy naplněny a žádný z nich se 

nevynechá. 

Po dobu platnosti těchto závazných kurikulárních 

dokumentů byly prováděny různé dílčí změny, které se 
obsahu učiva chemie významněji nedotýkaly. Začátkem 

roku 2021 se však náhle objevila nová revize RVP ZV4, 

která v souvislosti se zavedením nové klíčové kompetence 
– kompetence digitální a nahrazením původní vzdělávací 

oblasti Informační a komunikační technologie oblastí In-

formatika s inovovanými očekávanými výstupy i doporu-

čeným učivem pro 1. a 2. stupeň základního vzdělávání – 
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navýšila počet výukových hodin této oblasti na základní 

škole ze dvou na šest, a vyžádala si tak redukci hodin ji-
ných vzdělávacích oblastí, mj. oblasti Člověk a příroda. 

V souvislosti s tím došlo zároveň ke značně nejasné reduk-

ci učiva přírodovědných předmětů, mezi nimi i chemie. 

Počet očekávaných výstupů byl zredukován na 21 a byly 
vynechány např. výstupy týkající se rozlišení chemických 

prvků a chemických sloučenin, výpočtů hmotnosti výcho-

zích látek nebo produktů s využitím zákona zachování 
hmotnosti nebo orientace žáků ve výchozích látkách 

a produktech fotosyntézy a koncových produktech bioche-

mického zpracování, především bílkovin, tuků a sacharidů. 

Česká společnost chemická (ČSCH) reagovala na tyto 
neuvážené redukce otevřeným dopisem5, podobně jako 

řada dalších odborných organizací a společností, adresova-

ným ministrovi školství s žádostí o vysvětlení a nápravu. 
Otevřený dopis získal rychle podporu členů chemické spo-

lečnosti, kterou vyjádřili jeho podpisem. V krátké době jej 

takto podpořilo více než 400 členů ČSCH a zainteresovaných 

osob z veřejnosti. Je tedy zřejmé, že výuka chemie na základ-
ních školách rozhodně není členům ČSCH lhostejná! 

V reakci na náš dopis se dne 29. dubna 2021 uskuteč-

nilo online jednání se zástupci MŠMT, které trvalo déle 
než hodinu. Účastnili se ho zástupci MŠMT – Mgr. Jaro-

mír Beran, ředitel odboru vzdělávací politiky, Mgr. Jaro-

slav Faltýn, ředitel odboru základního vzdělávání a mláde-

že, a Mgr. Svatopluk Pohořelý, vedoucí oddělení základní-
ho vzdělávání, dále Mgr. Ivo Jupa, ředitel Národního peda-

gogického institutu, a členové ČSCH – prof. Jan John, 

předseda ČSCH, prof. Hana Čtrnáctová, předsedkyně Od-
borné skupiny chemického vzdělávání, prof. Tomáš Na-

vrátil, doc. Bohuslav Drahoš a doc. Petr Šmejkal. 

Předseda ČSCH a předsedkyně Odborné skupiny 

chemického vzdělávání uvedli své argumenty pro sepsání 
uvedeného dopisu a žádali o vysvětlení nastalé situace. 

Zástupci MŠMT seznámili tedy účastníky jednání 

s důvody uvedené revize. Jednalo se o skutečnost, že výu-
ka informatiky byla na ZŠ dlouhodobě poddimenzována 

a úkol její výuku rozšířit nebyl po delší dobu splněn. 

Kvapné plnění tohoto úkolu na konci r. 2020 vedlo 

k tomu, že potřebné hodiny byly získány snížením výuko-
vých hodin mj. v oblasti Člověk a příroda. 

Jakmile byly sníženy hodiny, požadovala asociace 

ředitelů základních škol redukci učiva jednotlivých oborů 

v uvedených oblastech. Tak došlo bez konzultace 

s příslušnými odbornými skupinami k těmto problematic-
kým redukcím, které v oblasti přírodních věd následně 

vyvolaly zápornou reakci nejen chemiků, ale i fyziků 

a biologů.  

Zástupci MŠMT ubezpečili zástupce ČSCH, že se 
jednalo pouze o dílčí revizi RVP ZV, která bude 

v platnosti cca 2 roky a podle jejich názoru se ve výuce 

přírodovědných předmětů nakonec prakticky neprojeví. 
MŠMT si uvědomuje svou chybu nedostatečné komunika-

ce s odbornými skupinami, za kterou platí mnoha hodina-

mi vysvětlování uvedené revize zástupcům těchto skupin 

i členům Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 
V souvislosti s přijetím Strategie vzdělávací politiky 

ČR do roku 2030+6, která byla zpracována širokou skupi-

nou odborníků po rozsáhlé diskusi s řadou odborných sku-
pin a která stanoví základní pilíře vzdělávání v ČR 

v příštím desetiletí, se začne v polovině r. 2021 připravo-

vat celková revize RVP ZV. 

Zástupci MŠMT přislíbili, že v souvislosti s touto 
„velkou“ revizí bude rozhodně využita komunikace a širší 

diskuse se zainteresovanými organizacemi a skupinami, 

mezi jinými samozřejmě i s ČSCH. 
 

Hana Čtrnáctová a Jan John 
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Odborná setkání 

24. ročník celostátní soutěže o nejlepší -studentskou vědeckou práci 
v oboru analytické chemie „O cenu Karla Štulíka 2021“ 

tato soutěž 10. a 11. února 2021 online, především díky 

vynikajícímu technickému zabezpečení kolegů z Ústavu 
analytické chemie Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké 

školy chemicko-technologické v Praze (jmenovitě prof. 

O. Mesteka, Ing. M. Člupka, Ing. A. Kaňi a doc. P. Řezan-

ky). S velkým potěšením mohu konstatovat, že navzdory 
významným omezením komplikujícím experimentální 

Navzdory pandemii i v letošním roce uspořádala naše 

Odborná skupina analytické chemie České společnosti 
chemické již 24. ročník této soutěže, který posledních 7 let 

nese jméno profesora Karla Štulíka, dlouholetého předsedy 

výboru naší odborné skupiny, vynikajícího analytického 

chemika, učitele, organizátora a propagátora analytické 
chemie. Vzhledem k platným omezením proběhla letos 
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práci studentů analytické chemie v posledních 12 měsících 

se sešlo 30 kvalitních soutěžních prací, které důstojně re-
prezentovaly vědecko-výzkumnou práci v oblasti analytic-

ké chemie našich předních pracovišť v posledním neoby-

čejně složitém období. Zejména bych z tohoto hlediska 

chtěl vyzdvihnout Vysokou školu chemicko-
technologickou v Praze (VŠCHT Praha) a její Fakultu 

chemicko-inženýrskou (FCHI), Fakultu chemické techno-

logie (FCHT) a Fakultu potravinářské a biochemické tech-
nologie (FPBT), Univerzitu Karlovu a její Přírodovědec-

kou a Farmaceutickou fakultu, Masarykovu univerzitu 

a její Přírodovědeckou fakultu a Mendelovu univerzitu 

a její Agronomickou fakultu, které i v tomto složitém ob-
dobí dokázaly pro své nejlepší studenty vytvořit podmínky 

umožňující dosažení vynikajících experimentálních vý-

sledků. A chtěl bych poděkovat vedení těchto škol a fakult 
i za morální, materiální i technickou podporu této soutěže. 

Stejně jako v minulých letech reprezentovala porota větši-

nu zúčastněných škol a letos pracovala ve složení prof. 

Ing. Oto Mestek, CSc. (VŠCHT Praha, FCHI)  – předseda 

komise, prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D. (Mendelova 

univerzita v Brně), prof. RNDr. Jiří Barek, CSc. 

(Univerzita Karlova, Praha), prof. Dr. Ing. Richard Koplík 
(VŠCHT Praha, FPBT), prof. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D. 

(Masarykova univerzita, Brno), Ing. Radmila Řápková 

(Chemické listy), doc. RNDr. Dr. David Sýkora (VŠCHT 

Praha, FCHI) a doc. Ing. Ľubomír Švorc, Ph.D. (Slovenská 
technická univerzita v Bratislave). I všem členům této 

komise patří můj dík za obětavou a náročnou práci, která 

vzhledem k vynikající kvalitě soutěžních prací vůbec ne-
byla lehká. A než uvedu jako obvykle oceněné studenty 

a jejich práce, chci poděkovat hlavně všem soutěžícím 

studentům za to, že i ve složitých podmínkách dokázali 

odvést mnohem více, než je obvyklé vysokoškolské pen-
zum v oblasti analytické chemie, a dokázali rovněž, že 

nám vyrůstá nová a kvalitní generace analytických chemi-

ků, jejichž zájem o tento obor a ochota podat nadprůměrné 
výkony je bezesporu zařazuje do kategorie, která je 

v anglosaské odborné literatuře označována termínem 

„rising stars in analytical chemistry”. A to bez ohledu na 

to, na jaké pozici se umístili či jaké získali ocenění. A také 

bych moc rád všem soutěžícím studentům připomenul, že 

zkušenosti a kontakty získané v rámci této soutěže jim 
usnadní i další profesionální růst, což dokazuje úspěšná 

kariéra řady soutěžících ze starších ročníků. A jako zaníce-

ný analytický chemik rád vidím, že analytická chemie se 

v naší zemi úspěšně uplatňuje i ve spoustě dalších oblastí 
navzdory ne vždy příznivým scientometrickým ukazate-

lům, které obvykle preferují exotičtější a méně prakticky 

použitelné oblasti chemie. Podle mého názoru to dokazují 
i následující výsledky letošní soutěže.  

 

1. místo získala Bc. Radka Bušovská (Přírodovědecká 

fakulta, Univerzita Karlova a Ústav organické chemie a bio-
chemie AV ČR, v.v.i.) za práci Metabolomika těkavých látek 

lidského pachu metodou GC × GC 

2. místo získala Bc. Anna Loučková (Fakulta potravinář-

ské a biochemické technologie, Vysoká škola chemicko-
technologická v Praze) za práci Charakterizace biologicky 

aktivních látek v řepíku lékařském 

3. místo získala Bc. Zuzana Husáková (Přírodovědecká 

fakulta, Masarykova univerzita) za práci Inhalace nano-
částic: kde a v jaké formě se ukládají v mozku? 

 

Zvláštní cenu poroty získali (abecedně): 

Bc. Polina Bainová (Fakulta chemické technologie, Vyso-

ká škola chemicko-technologická v Praze) za práci 
Plasmon-aktivní, COF-funkcionalizované optické vlákno 

pro detekce CO2 v organických rozpouštědlech 

Bc. Dominika Bezdeková (Přírodovědecká fakulta, Masa-

rykova univerzita) za práci MALDI MS zobrazování izome-
rů lipidů pomocou off-line ozonizace 

Bc. Eliška Birgusová (Agronomická fakulta, Mendelova 

univerzita v Brně) za práci Elektrochemický biosenzor pro 

detekci methylace DNA 

Adam Reguli (Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 
Univerzita Karlova) za práci UHPLC-MS/MS analýza 

ICRF-193, nového analógu dexrazoxanu 

Bc. Andrea Špačková (Fakulta chemickej a potravinárs-

kej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave) 
za práci Selektívna extrakcia kumarínov z kozmetických prí-

pravkov – výber typu adsormentu a extračného postupu 

Foto: Vítězky soutěže O cenu Karla Štulíka 2021. Zleva Radka Bušovská, Anna Loučková a Zuzana Husáková  
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Zvláštní cenu poroty pro studenty bakalářského studia 
získali (abecedně): 

Lenka Filipiaková (Fakulta chemicko-inženýrská, Vyso-
ká škola chemicko-technologická v Praze) za práci Detek-

cia myricetínu pomocou pokročilých techník vibračnej 

spektroskopie 

Kristína Štafurová (Přírodovědecká fakulta, Univerzita 

Karlova) za práci Vývoj analytických metód pre stanovenie 
environmentálnych polutantov pomocou striebornej amal-

gámovej elektródy obnovitelnej mechanizmom klikacieho 

pera 
 
Zvláštní cenu sponzora – firmy Metrohm CZ – získali 
(abecedně): 

Bc. Ondřej Mráček (Přírodovědecká fakulta, Univerzita 
Karlova) za práci Voltametrické stanovení metronidazolu 

pomocí stříbrné pevné pracovní elektrody 

Bc. Andrea Pečová (Fakulta chemickej a potravinárskej 

technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave) 
za práci Sledovanie interakcie DNA s vybranými nanočás-

ticami v prosredí matrice potu pomocou elektrochemické-

ho senzora 
 
Zvláštní cenu sponzora – firmy Nicolet CZ – získal: 

Bc. Ivan Kopal (Fakulta chemicko-inženýrská, Vysoká 
škola chemicko-technologická v Praze) za práci Ex-situ 

analýza produktu fotochemické reakce 4-amino-

benzenthiolu na površích plasmonických substrátů 
 

S radostí konstatuji, že na této soutěži, která se konala 

v den, který OSN vyhlásila za Mezinárodní den žen 

a dívek ve vědě, se soutěžící studentky umístily na těch 

nejpřednějších místech a dokázaly, že rozhodně patří mezi 

vycházející hvězdy naší analytické chemie. 

 Považuji za svou milou povinnost poděkovat na tom-
to místě Ing. Radmile Řápkové, technické redaktorce časo-

pisu Chemické listy, a doc. RNDr. Vlastimilu Vyskočilovi, 

Ph.D., vedoucímu redaktoru našeho časopisu, za přípravu 
zvláštního elektronického čísla časopisu Czech Chemical 

Society Symposium Series (http://www.ccsss.cz/) věnova-

ného letošnímu ročníku této soutěže. A jistě bude celá 

analytická komunita v České republice souhlasit s mým 
vřelým poděkováním všem partnerům a sponzorům soutě-

že, jejichž loga si dále dovolujeme otisknout, za jejich 

podporu, bez které by tato soutěž nikdy neproběhla.
Další informace o letošním ročníku této soutěže, včet-

ně úplného programu, lze najít na webových stránkách 

Ústavu analytické chemie VŠCHT Praha (https://

uanlch.vscht.cz/studium/souteze/stulik2021), tradičního 
partnera soutěže. Vzhledem k významné roli tohoto praco-

viště nejen při organizaci této soutěže, ale i v celé české 

analytické chemii (viz https://uanlch.vscht.cz), považuji za 
potřebné zmínit se o něm podrobněji. Pozoruhodná je 

zejména skutečnost, že tento ústav mimo obvyklá analytic-

ká témata rozvíjí i zcela nové oblasti, a to na úrovni, která 

snese i to nejnáročnější mezinárodní srovnání. Jsou zde 
vyvíjeny například unikátní spektroskopické systémy pra-

cující v mikrovlnné až terahertzové oblasti, které jsou 

schopny rozlišit i hyperjemné efekty způsobené jadernými 

spiny, což umožňuje využití především v identifikaci no-

vých volných radikálů a molekulárních fragmentů 
v astrofyzikálním výzkumu. Pozoruhodný a doslova špič-

kový je i vývoj technologií pro klinickou diagnostiku zá-

važných neurodegenerativních, nádorových a metabolic-

kých onemocnění, včetně optických mikrosond pro in vivo 
diagnostiku. Ústav je rovněž velmi úspěšný v oblasti vývo-

je nových forenzních metod pro kriminalistiku (vytváření 

profilu pachatele podle pachové stopy, digitalizace pacho-

vých signatur, profilování drog, odhalování padělků léčiv 
a mnohé další). Tato, ale i řada dalších atraktivních témat, 

se výrazně odráží v kvalifikačních pracích studentů velmi 

žádaného bakalářského studijního programu Analytická 

a forenzní chemie, ale i magisterského programu Analy-

tická chemie (obsahujícího čtyři specializace) či doktor-

ského programu Chemie. Vzhledem k výše uvedeným 
skutečnostem doufám, že tento ústav bude i v budoucnosti 

důstojně prezentován svými studenty v naší soutěži. 

A na závěr bych rád oznámil, že v příštím roce pro-

běhne tato soutěž 9. a 10. února 2022 na Agronomické 
fakultě Mendelovy univerzity v Brně.  

        Jiří Barek 

        předseda Odborné skupiny analytické chemie 

České společnosti chemické 
 

 

3. přeshraniční elektroanalytický seminář  
CBSEC 2021 
(The 3rd Cross-Border Seminar on Electro-
analytical Chemistry CBSEC 2021) 

  
S radostí informujeme naše čtenáře, členy České spo-

lečnosti chemické a Německé chemické společnosti 

(GDCh), členy Mezinárodní elektrochemické společnosti 

(ISE) a její Divize elektroanalytické chemie, a všechny 
ostatní příznivce elektroanalytické chemie, že navzdory 

pandemii Covid-19 úspěšně proběhl již 3. přeshraniční 

Foto: Zarouškovaná část poroty a organizačního výboru soutěže 
O cenu Karla Štulíka 2021  
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elektroanalytický seminář CBSEC 2021. Tento seminář 
odráží dlouhodobou spolupráci elektroanalytických chemi-

ků v České republice a ve Spolkové republice Německo 

a jejich chemických společností. Na rozdíl od předchozích 

seminářů byl letošní seminář realizován zcela digitálně 
v souladu s normami platnými během pandemie. Když 

jsme razili termín „přeshraniční seminář“ pro první akci 

v této řadě, která proběhla v roce 2018 ve Furth im Wald 
v Německu, nikdo z nás si nemyslel, že někdy bude znovu 

obtížné překročit česko-německé hranice. Nicméně virtu-

ální formát letošního semináře nám umožnil překročit 

nejen hranice mezi státy, ale i mezi jednotlivými generace-
mi elektroanalytických chemiků, mezi vysokými školami 

a vědeckými či výzkumnými ústavy, a nakonec i mezi 

různými oblastmi elektroanalytické chemie. 
Jsme pyšní na to, že se nám podařilo virtuálně shro-

máždit na 60 registrovaných účastníků z Německa, České 

republiky, Slovenska, Polska, Ruska a Španělska, kteří 

důstojně reprezentovali vynikající tradice elektroanalytic-
ké chemie v jejich zemích. Celkem 40 prezentací, z nichž 

35 bylo předneseno studenty doktorského studia, vytvořilo 

kvalitní základ pro bohatou a fundovanou diskusi a otevře-
lo nové cesty pro budoucí mezinárodní spolupráci a i nové 

možnosti v oblasti pracovních příležitostí. Všechny sekce 

byly řízeny studenty doktorského studia a celý program lze 

nalézt na webových stránkách CBSEC 2021 (http://www-

analytik.chemie.uni-regensburg.de/CBSEC_3/
index_elach.htm). 

Rádi touto cestou informujeme také o výsledcích 

soutěže o nejlepší prezentaci. Oceněny byly následující 

prezentace: Simona Baluchová z Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze (Poly-l-lysine-modified planar 

and porous boron-doped diamond electrodes: Electroche-

mical behaviour and stability), Daniel Dobrovodský 

z Biofyzikálního ústavu AV ČR v Brně (Electrochemical 
probes in DNA structure recognition using hanging mer-

cury drop electrode), Nicole Heigl z Univerzity Regen-

sburg (Novel concepts for carbohydrate analysis by means 

of online electrochemistry-capillary electrophoresis-mass 

spectrometry) a Stefan Wert z Univerzity Regensburg 
(Development of a temperature-pulse enhanced electro-

chemical glucose biosensor and characterization of its 

stability via scanning electrochemical microscopy). 

Závěrem bychom Vás rádi odkázali na webovskou 

stánku našeho časopisu (www.chemicke-listy.cz/files/
CBSEC_2021.pdf), kde můžete najít další informace 

v anglickém jazyce, včetně log všech podporovatelů toho-

to semináře, udělených diplomů a fotografií jejich nosite-
lek/nositelů. Je naší milou povinností poděkovat Meziná-

rodní elektrochemické společnosti (ISE), Univerzitě Kar-

lově (projektu strategického partnerství) a firmě Metrohm 

ČR (www.metrohm.cz) za laskavou finanční podporu udě-
lených ocenění. A poděkovali bychom rádi také všem 

účastníkům za jejich vynikající prezentace a vyjádřili na-

ději, že příští CBSEC bude již v reálném uspořádání 
a s dobrým českým pivem.  

  
Frank-Michael Matysik, Jiří Barek 

ORLEN Unipetrol bude vyrábět nový produkt. 
Investice přesáhne 800 milionů Kč a přinese 20 

nových pracovních míst 

Tisková zpráva 
 

Největší česká petrochemická společnost začala 

s výstavbou jednotky na výrobu nového produktu – dicy-

klopentadienu. Tento kapalný uhlovodík nazývaný zkrat-
kou DCPD bude vyráběný technologií, kterou vyvinuli 

výzkumní pracovníci ORLEN Unipetrolu ve spolupráci 

s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze. Pro-
dukt bude mít širokou škálu využití v automobilovém prů-

myslu, stavebnictví, elektrotechnice či lékařství a farmacii. 

Investice do výstavby nové výrobní jednotky dosahuje 831 

milionů Kč. ORLEN Unipetrol chce ročně vyrobit až 26 
tisíc tun dicyklopentadienu. Uvedení produktu na trh firma 

očekává v druhé polovině roku 2022. Pro zajištění nové 

výroby otevře ORLEN Unipetrol dvacet nových pracov-
ních míst. 

Zprávy 

„Po tomto produktu je na globálních trzích vysoká 

poptávka. V Evropě je v současné době deficit výrobních 

kapacit DCPD a do roku 2030 očekáváme navýšení po-
ptávky o dalších dvacet procent, na amerických trzích 

o čtyřicet procent a na asijských trzích dokonce o šedesát 

procent. Proto jsme se rozhodli investovat do výstavby 

vlastní technologie výroby DCPD. Je to další příklad, jak 

náš vlastní výzkum a vývoj podporuje naše podnikání,“ 
vysvětluje Tomasz Wiatrak, předseda představenstva sku-

piny ORLEN Unipetrol, a dodává: „Uvedením produktu 

na trh přispějeme ke zvýšení našich marží a rozšíření vý-

robkového portfolia petrochemického segmentu.“ 
Technologický proces izolace DCPD z tzv. lehkého 

pyrolýzního benzinu byl vyvinut v rámci dlouhodobého 

strategického projektu využití vedlejších produktů Ethyle-

http://www-analytik.chemie.uni-regensburg.de/CBSEC_3/index_elach.htm
http://www-analytik.chemie.uni-regensburg.de/CBSEC_3/index_elach.htm
http://www-analytik.chemie.uni-regensburg.de/CBSEC_3/index_elach.htm
http://www.chemicke-listy.cz/files/CBSEC_2021.pdf
http://www.chemicke-listy.cz/files/CBSEC_2021.pdf
http://www.metrohm.cz
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nové jednotky. „Cílem projektu bylo nalézt způsob izolace 

uhlovodíků, které jsou produkovány jako vedlejší produkty 

ve výrobních jednotkách petrochemie, mají vyšší přidanou 
hodnotu a jsou zároveň dobře uplatnitelné na trhu. DCPD 

je právě jedním z takových příkladů. Společně s týmem 

prof. Josefa Paška z Vysoké školy chemicko-technologické 

jsme navrhli vhodný způsob výroby a vypracovali techno-
logii na izolaci DCPD v širokém rozmezí komerčních kva-

lit, přičemž instalovaná kapacita bude představovat při-

bližně 25 % celkové produkce v Evropě,“ říká Tomáš He-

rink, člen představenstva skupiny ORLEN Unipetrol zod-

povědný za výrobu, výzkum a vývoj. 
„Spolupráce Vysoké školy chemicko-technologické 

a ORLEN Unipetrolu je tradiční a dlouhodobě úspěšná. 

Datuje se již od 90. let minulého století. Naše vzájemná 

výzkumná a realizační spolupráce byla vždy zaměřena na 
rozvoj technologií souvisejících se zpracováním ropy 

a petrochemií. Realizace technologie izolace DCPD spo-

lečně vyvinutá našimi vlastními odborníky je skvělým pří-

kladem propojení akademické sféry s průmyslovým sekto-

rem,“ hodnotí projekt prof. Pavel Matějka, rektor Vysoké 
školy chemicko-technologické v Praze. 

ORLEN Unipetrol bude po uvedení jednotky do pro-

vozu schopen vyrábět DCPD v kvalitě 80 až 94 %. Pro-

dukt bude využitelný pro další výrobu polymerních materi-
álů, pryskyřic či chemických specialit, které nacházejí 

uplatnění např. ve výrobě lepidel, barviv, automobilových 

a lodních komponentů, optických vláken, speciálních čo-

ček, lékařských komponent, obalových materiálech či sa-
nitárních výrobcích do kuchyní a koupelen. 

 

 

ORLEN Unipetrol předal stipendia  

19 úspěšným studentům Educhemu v Meziboří 

Tisková zpráva 
 

Společnost ORLEN Unipetrol ocenila 19 studentů 

všech čtyř ročníků Střední školy Educhem v Meziboří 

u Litvínova a udělila jim prospěchová stipendia za vynika-
jící studijní výsledky ve školním roce 2019/2020. Úspěšní 

studenti oboru Aplikovaná chemie obdrželi motivační 

stipendia v celkové výši 280 000 korun. Vzhledem 

k pandemii se slavnostní předání stipendií uskutečnilo až 

nyní. Rafinérská a petrochemická skupina ORLEN Unipe-

trol udržuje partnerství s Educhemem již mnoho let v rám-
ci své rozsáhlé podpory výuky chemie a dalších přírodo-

vědných oborů na středních a vysokých školách v České 

republice. 

„Mám velkou radost, že nám ustupující koronavirová 
epidemie umožnila předat nejlepším studentům naší part-

nerské školy Educhem odměny za jejich úspěchy při studiu 

i v odborných soutěžích a olympiádách ve školním roce 

2019/2020. Všem oceněným studentům přeji mnoho úspě-

chů v dalším studiu a věřím, že jejich skvělý příklad bude 
motivací pro všechny potenciální zájemce o obor Apliko-

vané chemie,“ říká Michał Chmiel, personální ředitel 

skupiny ORLEN Unipetrol, a dodává: „V našem stipen-

dijním programu a dalších podpůrných projektech se od-

ráží naše přesvědčení o nutnosti těsného sepjetí vzděláva-
cího systému s výrobní a podnikovou sférou. Naše zkuše-

nosti ukazují, že tento přístup nese dobré ovoce, a proto 

v těchto aktivitách budeme i nadále pokračovat.“  

„Partnerství se společností ORLEN Unipetrol je pro 
nás velmi přínosné, protože propojuje teorii s praxí. 

A z toho těží všechny zúčastněné strany – studenti, škola 

i ORLEN Unipetrol,“ říká Helena Kripnerová, ředitelka 

Střední školy Educhem v Meziboří u Litvínova. 

„Studenti vidí, že to, co se u nás naučí v hodinách chemie 
a dalších přírodovědných předmětů, mohou uplatnit 

v reálném životě, a to ku prospěchu svému i celé společ-

nosti. Proto patří společnosti ORLEN Unipetrol velký dík 

nejen za motivační stipendia, ale také za veškerou další 

podporu od praxí přes brigády až po perspektivu velmi 
zajímavého profesního uplatnění pro naše studenty,“ do-

dává ředitelka Educhemu. 

Prospěchová stipendia se ve školním roce 2019/2020 

udělovala studentům na základě vyhodnocení každého 
pololetí. Široká škála podmínek pro přiznání stipendia 

sahala od studijního průměru přes účast v soutěžích až po 

reprezentaci školy. Předpokladem byla rovněž absence 
neomluvených hodin a kázeňských postihů. Na prospěcho-

vé stipendium mohli dosáhnout vždy tři studenti z každého 

ročníku s nejvyšším počtem dosažených bodů. ORLEN 

Unipetrol rozdělil mezi 19 nejlepších studentů celkem 
280 000 korun.  

ORLEN Unipetrol se snaží svými aktivitami v oblasti 

vzdělávání, mezi něž patří i udělování stipendií nadaným 
studentům, zvyšovat zájem mladých lidí o technické 

a přírodovědné obory. ORLEN Unipetrol podporuje stu-

denty vyšších ročníků Střední školy Educhem také nabíd-

kou praxe. Dvoutýdenní program probíhá především 
v laboratořích ORLEN Unipetrolu v Záluží u Litvínova. 

Okénko do nesmírně zajímavého světa chemie a dalších 

přírodních věd otvírají žákům, studentům i pedagogům 
speciální exkurze do provozů chemických závodů a nej-

různější besedy a workshopy. Absolventům Educhemu se 

otvírají možnosti pracovního uplatnění přímo ve výrobě, 

nebo mohou postoupit na ještě vyšší úroveň vzdělání ve 
studijních programech Univerzitního centra VŠCHT – FS 

ČVUT – ORLEN Unipetrol, které sídlí ve výrobním areálu 

litvínovského závodu. 
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ORLEN Unipetrol testuje chemickou recyklaci 
odpadních plastů 

Tisková zpráva 
 

ORLEN Unipetrol zprovoznil ve svém chemickém 

závodě v Litvínově testovací pyrolýzní jednotku na zpra-
cování odpadních plastů. V ní bude v následujících třech 

letech zkoumat chemickou recyklaci plastů a způsob její 

implementace do standardní výroby. Největší petroche-
mická skupina v Česku zaváděním principů cirkulární 

ekonomiky do výrobních procesů chce rozšířit tradiční 

výrobu pohonných hmot a plastových produktů z fosilních 

zdrojů o nové zdroje, které pomohou k dekarbonizaci Čes-
ka a jsou v souladu s politikou Evropské unie. 

V České republice je podle Ministerstva průmyslu 

a obchodu ročně vyprodukováno více jak 400 tisíc tun 
plastových odpadů. Z uvedeného množství plastového 

odpadu je zhruba 37 % využito pro materiálovou recyklaci 

a 18 % využito energeticky, tj. pro výrobu tepla anebo 

elektrické energie.  
„Téměř polovina plastového odpadu vyprodukované-

ho v Česku zůstává zatím nevyužita, protože recyklace 

plastů je náročná. Námi testovaná technologie chemické 

recyklace toto může změnit,“ řekl Tomasz Wiatrak, gene-

rální ředitel a předseda představenstva skupiny OR-

LEN Unipetrol, a dodal: „Kdo jiný by se měl pokoušet 

hledat nová řešení a cesty vpřed než jeden z pilířů české 
ekonomiky, kterým naše petrochemická skupina je. Aplika-

cí principů cirkulární ekonomiky přispíváme k rozvoji 

konkurenceschopné a ekologické budoucnosti Česka.“ 

ORLEN Unipetrol jako tradiční petrochemický vý-

robce zásobuje zejména český a středoevropský trh palivy 
a plastovými produkty každodenní potřeby. Ty vyrábí 

z ropy, kterou dováží z celého světa. V poslední době se 

snaží do výroby začleňovat i další vstupní suroviny. 
Zejména ty, které byly doposud vnímány jako odpadní 

materiál. 

 „Chemická recyklace využívající principy pyrolýzy, 

neboli termického rozkladu za vysokých teplot, se zdá být 

velmi efektivní technologií pro opětovné využití odpadních 

plastů. Dochází při ní k vysokému vytěžení původního od-

padu a jeho přeměně na uhlovodíky, které lze zpětně inte-
grovat do petrochemické výroby. Tím dochází 

k efektivnějšímu využití stávajícího plastového odpadu 

a k výraznému snížení uhlíkové stopy,“ řekl Tomáš He-

rink, člen představenstva skupiny Unipetrol zodpověd-

ný za výrobu, výzkum a vývoj, a dodal: „Naší ambicí je 

v horizontu několika let chemickou cestou recyklovat odpad-

ní materiály z nejbližšího okolí i celé České republiky.“ 

Výstupem projektu bude komplexní návrh technolo-
gie v průmyslovém měřítku na bázi pyrolýzy pro zpraco-

vání odpadních plastů a pryží z pneumatik, jejíž produkty 

budou využitelné v petrochemickém průmyslu při výrobě 
základních chemikálií, jako je ethylen, propylen, butadien 

nebo benzen. Z těch jsou navazujícími procesy vyráběny 

finální petrochemické produkty – polyethylen, polypropy-
len, polystyren apod. V rafinérském průmyslu budou pyro-

lýzní produkty přidávány do stávajících zpracovávaných 

surovin za účelem zvýšení produkce motorových paliv, tj. 

automobilový benzin, motorová nafta. 
ORLEN Unipetrol na tomto výzkumném projektu 

spolupracuje s Vysokou školou chemicko-technologickou 

v Praze a ORLEN Unipetrol výzkumně-vzdělávacím cen-
trem. Náklady na pořízení testovací technologie dosáhly 

výše 18 milionů korun a jsou hrazeny za přispění Minister-

stva průmyslu a obchodu České republiky, které z progra-

mu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost uvolni-
lo bezmála sedm milionů korun. Náklady na samotný vý-

zkumný projekt dosahují bezmála 72 milionů korun. Tech-

nologická agentura České republiky přispěla z dotačního 
programu TREND částkou ve výši 50 milionů korun.  

 

 



Chem. Listy 115, 387−407 (2021)                                                                                                                                             Bulletin 

401 

Docenti jmenovaní od 1. 8. 2020 do 1. 4. 2021 
Staženo ze stránek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/habilitacni-rizeni 

  

doc. Ing. Mgr. Jiří Barilla, CSc. 

pro obor Aplikované vědy v inženýrství  

 
doc. RNDr. Pavla Bojarová, Ph.D. 

pro obor Biomedicínské inženýrství  

 
doc. Ing. Mgr. Kateřina Dědková Peterek, Ph.D. 

pro obor Materiálové vědy a inženýrství 

 

doc. Mgr. et Mgr. Rafael Doležal 
pro obor farmaceutická chemie 

 

doc. RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D. 
pro obor Anorganická chemie  

 

doc. Mgr. Soňa Hermanová, Ph.D. 

pro obor Makromolekulární chemie  
 

doc. Mgr. Martin Hrubý, Ph.D. 

pro obor Makromolekulární chemie  
 

doc. RNDr. Pavol Hvizdoš, CSc. 

pro obor Materiálové vědy a inženýrství  

 
doc. RNDr. Petr Janíček, Ph.D. 

pro obor Povrchové inženýrství  

 
doc. PharmDr. Jan Korábečný, Ph.D. 

pro obor Farmaceutická chemie 

 

doc. Ing. Václav Křemen, Ph.D. 
pro obor Biomedicínské inženýrství 

 

doc. Ing. David Kubička, Ph.D., MBA 
pro obor Chemické a energetické zpracování paliv 

 

doc. Ing. Martin Kuchař, Ph.D. 

pro obor Organická chemie 
 

doc. Ing. Jan Kyselka, Ph.D. 

pro obor Technologie potravin 
 

doc. Ing. Antonín Minařík, Ph.D. 

pro obor Technologie makromolekulárních látek 
 

doc. Maksym Opanasenko, CSc. 

pro obor Fyzikální chemie  

 
doc. Mgr. Pavel Plevka, Ph.D. 

pro obor Biomolekulární chemie 

 

doc. RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D. 

pro obor Organická chemie 
 

doc. RNDr. Václav Ranc, PhD. 

pro obor Fyzikální chemie 

 
doc. RNDr. Tomáš Václavík, Ph.D. 

pro obor Ekologie 

 
doc. Mgr. Tomáš Vaculovič, Ph.D. 

pro obor Analytická chemie 

 

doc. Ing. Martin Zlámal, Ph.D. 
pro obor Anorganická technologie 

 
 

Profesoři jmenovaní s účinností od 8. 5. 2021 
Staženo ze stránek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/rizeni-ke-jmenovani-
profesorem 

  
prof. RNDr. Leona Buňková, Ph.D. 

pro obor: Technologie potravin 

na návrh Vědecké rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 
 

prof. RNDr. David Honys, Ph.D. 

pro obor: Genomika a proteomika 

na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity 
 

prof. Ing. Petr Kočí, Ph.D. 

pro obor: Chemické inženýrství 
na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-

technologické v Praze 

 

prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. 
pro obor: Chemie a technologie ochrany životního 

prostředí 

na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-
technologické v Praze 

 

prof. RNDr. František Krčma, Ph.D. 

pro obor: Fyzikální chemie 
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického 

v Brně 

 
prof. Ing. Jiří Kučerík, Ph.D. 

pro obor: Chemie a technologie ochrany životního 

prostředí 

na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického 
v Brně 

 

prof. RNDr. Libor Kvítek, CSc. 
pro obor: Fyzikální chemie 

na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého 

v Olomouci 

 

Členská oznámení a služby 
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prof. Mgr. Marek Petřivalský, Dr. 

pro obor: Biochemie 
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity 

 

prof. RNDr. Martin Pumera, Ph.D. 

pro obor: Anorganická chemie 
na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-

technologické v Praze 

 
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. 

pro obor: Lékařská mikrobiologie 

na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity 

 
prof. Mgr. Daniel Svozil, Ph.D. 

pro obor: Biochemie 

na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-
technologické v Praze 

 

prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. 

pro obor: Analytická chemie 
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy 

 

prof. Mgr. Richard Štefl, Ph.D. 

pro obor: Biomolekulární chemie 
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity 

 

prof. Ing. Ondřej Uhlík, Ph.D. 

pro obor: Mikrobiologie 
na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-

technologické v Praze 

 
prof. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D. 

pro obor: Farmaceutická technologie 

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy 

 
prof. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D. 

pro obor: Analytická chemie 

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy 
 

prof. Sergej Zacharov, Ph.D. 

pro obor: Pracovní lékařství 

na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy 

Osobní zprávy 

Profesor Erik De Clercq, M.D., Ph.D.  
osmdesátníkem (narozen 28. března 1941 

v Dendermonde, Belgie) 
S láskou k chemii, úspěšným v boji s viry… 

 

Profesor Erik De Clercq z Regova ústavu medicínské-

ho výzkumu Katolické univerzity v belgické Lovani je bez 
nadsázky legendou světové virologie působící v oblasti 

výzkumu antivirotik a cytostatik. Životní cesta absolventa 

lékařské fakulty na univerzitě v Lovani (M.D. 1966; Ph.D. 

1972), navíc s velkým zaujetím pro chemii, jej nejprve 
zavedla na prestižní Stanfordovu univerzitu v letech 1967 

až 1970, aby se po tříletém mimořádně úspěšném postdok-

torálním pobytu vrátil domů a přijal místo v ústavu profe-
sora Piet De Somera, významné osobnosti lékařské mikro-

biologie a virologie v Belgii. Erik De Clercq se nejprve 

věnoval studiu interferonů a látek stimulujících jejich akti-

vitu při virových infekcích. V té době navázal pracovní 
a osobní kontakty s kolegy ve Virologickém ústavu ČSAV 

v Bratislavě, mimo jiné s Dr. Jánem Vilčekem, zahranič-

ním členem Učené společnosti ČR. Profesor De Clercq 
velmi rád hovoří o fenoménu „serendipity“ a jako mimo-

řádně šťastný příklad tohoto jevu uvádí jeho náhodné se-

tkání s Antonínem Holým na symposiu o syntetických 

složkách nukleových kyselin v německém Gottingenu 
v roce 1976. Erik De Clercq zpravidla dodává, že tam byl 

jako jediný lékař mezi chemiky. Jeho účast na specializo-

vaném setkání chemiků ale rozhodně žádnou náhodou 
nebyla, od klukovských let ho chemie zajímala a nejraději 

by ji byl také vystudoval. Nakonec dal přednost medicíně, 

aby nezarmoutil maminku a splnil její přání. Svoji skvělou 

chemickou kvalifikaci často a rád zlehčuje slovy, že je 

toliko amatérským chemikem. Profesor Holý zpravidla 
uváděl toto jeho tvrzení na pravou míru slovy: „Kolega De 

Clercq má vzácnou až neuvěřitelnou schopnost chemické-

ho myšlení, kterou při svých přednáškách mistrně využí-

vá“. Náhodné setkání obou vyhraněných osobností vedlo 
záhy k celoživotnímu pracovnímu partnerství a osobnímu 

přátelství, jehož společným jmenovatelem se stala medici-

nální chemie antivirotik na bázi acyklických nukleosidfos-
fonátů, mimořádně zajímavé a nakonec i mimořádně 

úspěšné rodiny nukleosidových derivátů profesora Antoní-

na Holého a jeho spolupracovníků. Jejich pracovní part-

nerství trvalo dlouhou dobu, vlastně až do odchodu profe-
sora Holého v roce 2012, a bylo lemováno celou řadou 

mimořádných úspěchů v podobě antivirotik schválených 

pro terapii onemocnění způsobených lidským cytomegalo-
virem, poxviry, virem hepatidy B, ale zejména HIV 

a s ním souvisejícím onemocněním AIDS. Vrcholem jejich 

společné práce při vývoji preparátů proti HIV na bázi 

nukleosidfosfonátů inhibujících retrovirovou reverzní 
transkriptasu se stal lék známý pod jménem Tenofovir. 

Příběh mimořádně úspěšné výzkumné spolupráce došel 

svého naplnění v podobě léků schválených lékovými agen-
turami včetně americké FDA díky šťastnému setkání dvo-

jice Antonín Holý – Erik De Clercq s Johnem Martinem 

(zemřel náhle 30. března 2021 ve věku 70 let) z kaliforn-

ské farmaceutické společnosti Gilead Sciences. Příběh 
o obrovském pracovním nasazení, originálních řešeních 

a obrovské odvaze nutné k realizaci velké myšlenky je tak 

silný, že už stačilo vzniknout jeho literární zpracování 
v podobě knihy „Trojúhelník studené války“ belgické au-
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torky Renilde Loeckx a současně i mimořádně divácky 

úspěšné inscenace Dejvického divadla nazvané „Elegance 
molekuly“ scénáristy a režiséra Petra Zelenky. 

Profesor Erik De Clercq má za sebou úctyhodné dílo 

v podobě objevů nových látek s virostatickými i protinádo-

rovými účinky mimo plodnou spolupráci s Antonínem 
Holým. Světovou vědeckou komunitou je považován za 

autoritu nejvyššího řádu. Ne náhodou se před lety zasloužil 

o vznik několika nových vědeckých periodik a série konfe-
rencí NATO, založil tradici konferencí ICAR 

(International Conference on Antiviral Research), pracoval 

v poradních grémiích akademických i komerčních farma-

ceutických společností, v redakčních radách vědeckých 
časopisů včetně jejich vedení. Jako nejúspěšnější student 

profesora Piet De Somera po něm nakonec převzal i vede-

ní Regova ústavu medicínského výzkumu Katolické uni-
verzity v Lovani. V jeho čele setrval až do roku 2006, kdy 

dovršením věku 65 let musel podle belgické legislativy 

odejít do důchodu, opustit ředitelskou pozici, a co bylo 

horší, i svoji laboratoř. To vůbec nejhorší po Erika De 
Clercqa v této souvislosti bylo rozloučit se s milovaným 

kantorským působením na lékařské fakultě v Lovani. Jak-

koliv nešťastný z této skutečnosti, Erik De Clercq se ne-
vzdává, jako „mladý“ emeritní profesor se věnuje o to více 

publikační činnosti, redakční práci pro virologické a medi-

cinálně chemické časopisy a hledá možnost návratu k mi-

lovanému přednášení a výuce studentů. Po krátkém profe-
sorském působení v Praze se díky Antonínu Holému 

dozvídá Erik De Clercq o možnosti působit v novém přes-

hraničním studijním programu „Biological Chemistry“, 
který v roce 2007 právě začínal mezi Jihočeskou univerzi-

tou v Českých Budějovicích a Univerzitou Johanese Kep-

lera v Linci. V letošním zimním semestru 2020–2021 to 

bylo již po třinácté, co profesor Erik De Clercq přednášel 
ve svém studenty mimořádně oblíbeném kursu 

„Biochemistry at the Service of Medicine“, tentokrát popr-

vé na dálku v režimu online. I letos měl tradiční novoroční 
přednášku v Českých Budějovicích (online) pro celou 

akademickou obec a širokou veřejnost, tentokrát na mimo-

řádně atraktivní koronavirové téma „Potential Antivirals 

against SARS-CoV-2“. Rád bych zdůraznil, že profesor 
Erik De Clercq je celým svým nasazením obrovsky odda-

ný naší zemi. Je šťastný, jak moc si ho zde vážíme, jak jej 

připomínáme a uctíváme v kontextu životní spolupráce 
s Antonínem Holým. Erik De Clercq činí přirozeně to sa-

mé ve světě, kudy chodí a cestuje, tudy hovoří o Česku, 

vědě a studentech v Čechách. Je naším náruživým vyslan-

cem. 
V závěru se sluší zmínit úctyhodnou bilanci vědec-

kých výsledků v podobě publikací, patentů, ohlasů na veli-

ké množství publikací, jejichž je autorem i spoluautorem 
za dobu svého působení v oblasti výzkumu antivirotik. 

Profesor Erik De Clercq je autorem či spoluautorem bez-

mála 2900 vědeckých publikací v prestižních periodicích 

(viz kompletní seznam publikací), většina z nich pochází 
z četných dlouhodobých i krátkodobých spoluprací. Pří-

značné je, že o každé z nich je schopen pohovořit v patřič-

ných odborných souvislostech. Kromě toho registruje přes 
200 publikací, které považuje za „svoje“ zveřejněné 

v nejprestižnějších časopisech (Nature, Science, PNAS 

atd.). Počet citací očistěných od autocitací dosahuje ně-
kolik desítek tisíc. Nikdy nepřestal psát vlastní rukopisy, 

ani když procházel těžkým obdobím poté, co mu zemřela 

milovaná manželka Lily v roce 2011. Výčet jeho ocenění 

je více než úctyhodný: čestný doktorát na univerzitách 
v Gentu, Athénách, Ferraře, Shandong, Praze, Českých 

Budějovicích, Tours a Hullu; čestný občan města Ham-

me (Belgie), kde vyrůstal, v roce 2008 byl jmenován 
vynálezcem roku (EU) a v roce 2010 získal cenu 

Dr. Paula Janssena. 

Symbolicky připijme Eriku De Clercqovi a popřej-

me mu pevné zdraví, lásku, štěstí, radost ze života, vě-
deckého poznání a pedagogického působení do příštích 

mnoha let. 
Ad maltos annos! 

Libor Grubhoffer 

 

 
K devadesátinám prof. RNDr. Lumíra  
Macholána, DrSc.  

 

Významný brněnský biochemik, jeden ze zakladate-

lů nejen dnešního Ústavu biochemie Přírodovědecké 

fakulty MU v Brně, ale i československé biochemie vů-
bec, slaví letos své devadesátiny. Narodil se 27. 6. 1931 

v Příbrami na Moravě, středoškolská studia pak dokončil 

v Brně na klasickém gymnáziu (maturoval z latiny 
a řečtiny) v r. 1950. Nastoupil pak ke studiu na Přírodo-

vědecké fakultě, které ukončil diplomovou prací z orga-

nické chemie v roce 1954. Ihned nato byl vybrán prof. 

V. Morávkem jako jeden z prvních asistentů pro nově 
vznikající katedru biochemie. Zprvu se zaměřil na studi-

um alkaloidů a jejich prekurzorů – aminoketokyselin. 

Využil své zkušenosti z organické chemie a jako první 
syntetizoval kyselinu α-keto-δ-aminovalerovou. Tu nale-

zl prof. H. A. Krebs jako metabolit ornithinu a prolinu; 

Macholánova syntéza vzbudila jeho zájem a došlo ke 

krátkodobé kooperaci (zmíněná látka byla též zařazena 
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do sortimentu firmy Sigma). To však už L. Macholán pře-

chází na enzymové pochody a věnuje se především diami-
noxidasam z hrachu a ledvin. Mechanismus reakce tohoto 

enzymu studuje pomocí modifikovaných substrátů 

a inhibitorů, které si sám připravuje. Vynikly zejména jeho 

práce o silných inhibitorech hrachové diaminoxidasy 
1,5-diaminopentan-3-onu a 1,4-diaminobutan-2-onu. Ke 

studiu aminoxidas přivedl prof. Macholán i zakladatele 

olomoucké katedry biochemie dr. Pavla Peče při jeho stáži 
v Brně. Publikují společnou práci o inhibici diaminoxidasy 

alkaloidy v r. 1976 a P. Peč přenáší tuto tematiku do Olo-

mouce, kde se intenzivně rozvíjela a vyrostla na ní řada mla-

dých odborníků. Prof. Macholán se tak stává tzv. „kmotrem“ 
Katedry biochemie na PřF UP v Olomouci a jeho zásluhy na 

jejím vzniku jsou zde jednoznačně uznávány. 

Mezitím se prof. Macholán zaměřil na praktické vyu-
žití enzymů, zprvu ke stanovení biogenních aminů, posléze 

na další významné metabolity. Rozpracovává téma enzy-

mových biosenzorů a konstruuje se svým kolektivem přes 

12 originálních enzymových elektrod pro různé analyty, 
především pro glukosu (ale též histamin, lysin, askorbát či 

fenoly). Tento směr se postupně stává stěžejním pro jeho 

výzkum (mj. zde získal 6 patentů). Jeho práce dosáhla 
mezinárodního uznání, v r. 1990 sepsal na vyžádání D. L. 

Wise, editora významné monografie „Bioinstrumentation 

and Biosensors“, padesátistránkovou kapitolu „Biocata-

lytic Membrane Electrodes“. Téma biosenzorů je dodnes 

jedním z vůdčích směrů výzkumu na Ústavu biochemie 
PřF MU v Brně. Práce prof. Macholána byla a je vysoce 

hodnocena. Publikoval přes 60 původních prací dodnes 

často citovaných (ca 13 citací/článek). Byl oceněn 
7 medailemi a 2 cenami akademických institucí. 

V pedagogickém směru se nejprve L. Macholán věno-

val základním potřebám vznikající katedry biochemie – 

praktickým cvičením a jejich vybavení, následovaly zá-
kladní přednášky a specializované předměty. Z jeho zamě-

ření logicky vyplynulo zavedení speciálních přednášek 

Enzymologie a Sekundární metabolity, jichž se stává ga-
rantem. Záslužnou byla jeho účast na překladu učebnice 

německého biochemika Petera Karlsona „Základy bioche-

mie“. Ta změnila kvalitativně způsob výuky biochemie, do 

té doby podávané výrazně popisným způsobem. Dalším 
významným pedagogickým počinem pak byla skripta En-

zymologie a později Sekundární metabolity jako učebnice 

pro stejnojmenné přednášky. 

Typickou vlastností prof. Macholána byla pečlivost 
a náročnost na provedení experimentů a kritická interpreta-

ce výsledků. Vždy jsme obdivovali efektivitu jeho práce, 

kdy dokázal dokonale využít všechen čas strávený 
v laboratoři nebo za psacím stolem. Též nás udivoval šíří 

i hloubkou znalostí nejen v našem oboru, ale i o živé příro-

dě jako celku. Zcela mimořádný byl a dosud je jeho zájem 

o motýly, jichž je zaníceným sběratelem (publikoval na 
toto téma několik článků v časopise Živa). O motýlech 

věděl snad všechno nejen z hlediska zoologického, ale 

i jazykového. To ho vedlo k vydání knihy o původu a vý-
znamu jmen motýlů. Prof. Macholán odešel do důchodu 

v r. 1998, stále je s námi v trvalém kontaktu. 

Petr Zbořil 

RNDr. Peter Biely, DrSc. – osemdesiatnikom 
 

V tomto roku sa dožíva významného životného ju-

bilea dlhoročný vedecký pracovník Chemického ústavu 
SAV RNDr. Peter Biely, DrSc., ktorý dosiahnutými vý-

sledkami dokázal, že ho bezpochyby možno zaradiť medzi 

významné vedecké kapacity presahujúce hranice Sloven-

ska. 
RNDr. Peter Biely, DrSc. sa narodil 27. júna 1941 

v Solčanoch pri Topoľčanoch. Pochádza z učiteľskej rodi-

ny, ktorá pôsobila na viacerých miestach na Slovensku, 
predovšetkým na vidieku, kde šírila vzdelanosť, osvetu 

a kultúru, naposledy na Záhorí v obciach Prietržka a Gbe-

ly. Ochotnícke divadlo, spevokol, hra na klavíri alebo har-

monike boli časté aktivity, do ktorých sa ako mladý človek 
po boku svojich rodičov zapájal. Okrem toho dostal do 

vienka lásku k prírode, ktorá ho formovala nielen ako člo-

veka patriaceho svojim myslením k „zeleným“, ale i ako 
skutočného prírodovedca. Dr. Biely absolvoval s vyzna-

menaním gymnázium v Holíči a neskôr Prírodovedeckú 

fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor analy-

tická chémia, s červeným diplomom u prof. Samuela Stan-
kovianskeho. V roku 1965 uzavrel šťastné manželstvo 

s RNDr. Zuzanou, rod. Kompišovou, CSc., vtedy pracov-

níčkou Katedry anorganickej chémie FCHPT STU. Od 
roku 1965 je zamestnancom Chemického ústavu Sloven-

skej akadémie vied. Na tomto pracovisku získal aj vedecké 

hodnosti CSc. (1968) a DrSc. (1990). Významnou epizó-

dou v jeho vedeckej kariére bol jednoročný postdokto-
randský pobyt na Harvard University v Bostone, USA, 

v rokoch 1968–1969. Po návrate do vlasti v období, kedy 

nebolo módou sa vracať, sa mu vedecký svet znova otvoril 
až po politických zmenách v roku 1989. Dosiahol mimo-

riadne vysoké uznanie doma i v zahraničí v oblasti chémie 

a biochémie sacharidov. Jeho poznatky o metabolických 

transformáciách analógov hexóz v bunkách, ako je napr. 
2-deoxy-2-fluór-d-glukóza, a ich akumulácii vo forme 

svojich fosforečných esterov z ranného obdobia jeho pro-

fesionálnej kariéry pod vedením Dr. Ing. Štefana Bauera, 
DrSc., prispeli nepriamo k vypracovaniu metódy na diag-

nostiku nádorov v ľudskom tele pozitrónovou emisnou 

tomografiou. 

Dr. Biely sa však presadil predovšetkým vo výskume 
mikrobiálnej degradácie rastlinnej hmoty. Výsledky z tejto 

oblasti pomohli k vývoju nových environmentálne oriento-

vaných technológií pri spracovaní dreva a moderných 
enzýmových postupov v pekárenskom priemysle a v krmo-

vinárstve. Významne prispel k poznaniu skupiny enzý-

mov, tzv. xylanáz, štiepiacich xylán – po celulóze druhý 

najhojnejší rastlinný polysacharid v prírode. Ich aplikácie 
vedú k úspore toxických chemikálií pri bielení buničiny 

a k efektívnejšiemu využívaniu krmovín na báze obilnín. 

Medzinárodný dopad práce Dr. Bieleho na rozvoj oblasti, 
ktorá smeruje k vývoju procesov produkcie chemických 

palív na báze rastlinnej hmoty, ako alternatíva fosílnych 

palív, je v našich pomeroch výnimočný. Je objaviteľom 

niekoľkých nových mikrobiálnych enzýmov podieľajúcich 
sa na degradácii rastlinnej hmoty a je spoluautorom série 

analytických metód, ktoré sa v tejto oblasti výskumu širo-
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ko využívajú. Počas svojej vedeckej kariéry publikoval 

Dr. Biely vyše 200 pôvodných prác v renomovaných za-
hraničných časopisoch a vyše 30 kapitol v monografiách 

a zborníkoch. Prienik jeho vedeckej činnosti do medziná-

rodného vedeckého priestoru dokumentujú pozvania pred-

nášať a spolupracovať s akademickými a výrobnými inšti-
túciami na všetkých kontinentoch, ako aj vysoký počet 

zahraničných vedeckých grantov. V zahraničí patril k naj-

žiadanejším vedeckým pracovníkom nielen nášho ústavu, 
ale i celej akadémie, a možno ho označiť za skutočného 

ambasádora slovenskej vedy v zahraničí. Viackrát pôsobil 

v zahraničí ako hosťujúci profesor alebo ako prednášateľ 

na medzinárodných vedeckých podujatiach. Citačný ohlas 
(WoS a Scopus) na jeho práce sa ročne pohybuje na hrani-

ci 400. Celkový počet citácií jeho prác sa v roku 2021 blíži 

k 8500 a Hirschov index má hodnotu h = 48. V Google 
Scholar sú tieto čísla podstatne vyššie. Dr. Biely patrí tiež 

medzi úspešných realizátorov. Niektoré z produktov, ktoré 

vyvinul spolu so svojimi kolegami, sa už niekoľko desať-

ročí vyrábajú v Realizačnom oddelení Chemického ústavu 
SAV a využívajú sa v domácich ale prevažne v mnohých 

zahraničných laboratóriách. 

Dr. Biely sa aktívne zapájal aj do pedagogickej čin-
nosti. Pod jeho vedením ukončilo doktorandské štúdium 

10 mladých adeptov vedy. Viackrát prednášal na biotech-

nologickom kurze na Univerzite v Barcelone, biotechnolo-

gickom kurze v Juhoafrickej republike, ktorý bol poriada-
ný organizáciou UNESCO, taktiež pôsobil ako člen komi-

sií pre obhajoby doktorandských prác doma i v zahraničí, 

habilitačných komisií a niekoľko rokov pôsobil ako pred-
seda komisie pre obhajoby doktorských (DrSc.) dizertač-

ných prác. 

Výsledky vedeckej i vedecko-organizačnej práce 

Dr. Bieleho a jeho kolektívu získali viaceré prestížne do-
máce ocenenia. Medzi nimi to boli tri Ceny SAV (1997, 

2007 a 2017) a Cena podpredsedu vlády a ministra škol-

stva pre kolektív (2007). V roku 2003 sa stal Vedcom roka 
SR, je nositeľom Zlatej medaily SAV (2001), Patočkovej 

medaily Čsl. spoločnosti mikrobiologickej (2006) a je 

zakladajúcim členom Slovenskej akademickej spoločnosti 

a Učenej spoločnosti Slovenska. V roku 2008 sa stal drži-
teľom Ceny J. Ľ. Holubyho udeľovanej Nadáciou Matice 

slovenskej. Za citovanosť v oblasti prírodných vied získal 

päťkrát prémie Literárneho fondu. V roku 2011 mu prezi-
dent SR Ivan Gašparovič udelil štátne vyznamenanie Rad 

Ľudovíta Štúra II. triedy. Na 12. bratislavskom sympóziu 

o sacharidoch, ktoré sa konalo 19.–23. júna 2011 v Smole-

niciach na počesť jeho životného jubilea, vzdala hold jeho 
vedeckej práci a ľudskej dimenzii široká medzinárodná 

vedecká komunita. Na sympózium prišli jeho priatelia 

prakticky zo všetkých kontinentov sveta. 
Dr. Biely je nielen úspešný vedec ale je aj zanietený 

klavirista, milovník opery a dobrej hudby vôbec. S humo-

rom o sebe vraví, že je najlepším klaviristom medzi che-

mikmi a najlepším chemikom medzi klaviristami. Pandé-
mia COVID-19 mu zabránila v posledných dvoch rokoch 

muzicírovať v Smolenickom zámku, Kongresovom centre 

SAV, počas spoločenských večerov Výročných konferen-
cií o kvasinkách alebo Bratislavských sympózií o sachari-

doch. Slovenská ľudová pieseň, slovenské a svetové ever-

gríny, to je jeho hlavný repertoár. Hudobné nadanie jeho 
rodičov, učiteľov, sa cez neho prenieslo aj na dve deti, 

z ktorých syn Peter sa stal profesionálnym huslistom 

a dcéra Janka učí makroekonomiku na univerzite – obidva-

ja v Španielsku. Obe deti majú svoje rodiny, v ktorých je 
päť vnúčeniec na potechu starých rodičov. Má rád stretnu-

tia so zaujímavými a vzdelanými ľuďmi ako i poznávanie 

cudzích krajín, čo sú popri eufórii z vedeckých objavov 
ďalšie príjemné stránky jeho časovo náročnej a nie príliš 

honorovanej profesie. 

Je potešujúce, že Dr. Biely sa dožíva svojho význam-

ného jubilea v dobrom zdraví, stále plný energie a tvori-
vých nápadov. Dovoľte mi v mene všetkých spolupracov-

níkov z Chemického ústavu SAV i v mene svojom zaželať 

Dr. Bielemu do ďalších rokov hlavne pevné zdravie, spo-
kojnosť a osobnú pohodu a popri tom ešte aj nejaké tie 

pracovné úspechy.  

 

Miroslav Koóš, riaditeľ Chemického ústavu  
SAV Bratislava 

 
 

Vzpomínka na Ing. Danu 
Hockovou, CSc. 
  

Když jsem si v pondělí 3. 5. odpo-

ledne přečetla mail od Michala 
Hocka s předmětem „in memoriam 

Dana Hocková“, zastavil se mi na 

moment celý svět. Věděla jsem, že 

už více než rok Dana statečně boju-
je se zákeřnou chorobou, ale věřila 

jsem, že vyhraje. Nemohla jsem té zprávě uvěřit a i něko-

lik dnů poté jsem doufala, že to není pravda.  
Dana byla součástí mého života více než 30 let. Po-

znala jsem ji jako studentku 3. ročníku VŠCHT, když při-

šla jako „pomvěd“ do laboratoře prof. Antonína Holého na 

ÚOCHB AV ČR. Syntéza acyklických analogů nukleosidů 
a nukleotidů v motivační atmosféře naší laboratoře ji zau-

jala natolik, že pod vedením prof. Holého úspěšně završila 

Ph.D. studium a vrátila se tam i po ukončení postdokto-
randského studia na Katolické universitě v Lovani. Už 

jako „seniorní“ vědkyně se věnovala syntéze acyklických 

nukleosidfosfonátů jako inhibitorů metabolismu purinů 

a potenciálních antiparazitických, cytostatických a anti-
bakteriálních léčiv. Získala řadu grantů a spolupracovala 

se špičkovými pracovišti v zahraničí, především 

v Austrálii. Vzorně pečovala o několik studentů postdokto-
randského studia. Po smrti prof. Holého byla velmi plat-

nou zástupkyní vedoucího skupiny Zlatka Janeby a hlavní 

řešitelkou mezinárodního projektu zaměřeného na inhibi-

tory purinového metabolismu. 
Dana byla vědkyně s velkým nadáním a obrovským 

zájmem o chemii. Měla jsem dojem, že jí jde všechno ně-

jak samo, elegantně, neokázale, jen tak mimochodem. 
Byla velmi organizovaná, produktivní, skromná, pořád 

usměvavá, své mimořádné vědecké úspěchy nijak nepřece-

ňovala. Nejdůležitější byly, jak říkala, „holčičky“ Miška 
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a Lucinka a samozřejmě manžel Michal. Byla skvělá má-

ma a zároveň kamarádka holčičkám. Ačkoli byla velmi 
produktivní vědkyně, Michalovi byla schopna vytvářet 

inspirující vědecké, intelektuální, kulturní a domácí záze-

mí (byla mimo jiné vynikající kuchařka). Dana milovala 

život, přírodu a kulturu, ráda cestovala, ochutnávala dobré 
víno a jídlo. Bez přehánění lze říct, že Dana byla typ rene-

sančního člověka. Měla velké znalosti nejen ve svém obo-

ru, ale v přírodních vědách vůbec, v historii, v kultuře, 
literatuře atd. 

Dana byla naše kamarádka, společně s Michalem 

a mým manželem Dalimilem jsme jezdili na dovolené 

poznávat zajímavá místa a ochutnávat vína do Wachau, 
Milána, Bologny, Bilbaa nebo naposledy do Ribera del 

Duero. Často jsme se setkávali u Hocků, u nás na Spořilo-

vě nebo na naší šumavské chalupě. Vždy to byla setkání 
plná inspirace, dobré nálady a plánů do budoucna. Setká-

vali jsme se, když to šlo, i v době „covidové“, naposledy 

u nás přesně měsíc před Daniným odchodem.  

Dano, děkujeme Ti za všechno. Budeš nám moc chy-
bět a nikdy na Tebe nezapomeneme!  

  

Hana Dvořáková 

  
 

Doc. Ing. František Hampl, 
CSc. (1954–2021) 
 
Když jsme se před dvěma lety 

s Františkem setkali na pohřbu 

Mirka Kuchaře, smutně jsme kon-
statovali, že místo pozvánek na 

svatby se množí pozvání na oslavy 

sedmdesátin a osmdesátin a, bohu-

žel, i oznámení o úmrtí kolegů 
a přátel. To jsem netušil, že v tak krátké době budu psát 

nekrolog na dalšího svého kolegu a dobrého kamaráda. 

František absolvoval obor organická chemie na Fa-
kultě chemické technologie VŠCHT v Praze, kde získal 

nejprve inženýrský titul a posléze obhájil disertační práci 

a získal titul kandidáta věd. Již během studií se podílel na 

spolupráci VŠCHT Praha se Spolanou Neratovice a tak 
nebylo žádným překvapením, že tam v roce 1982 nastoupil 

jako výzkumný pracovník. V rámci svého působení ve 

Spolaně se stal autorem několika desítek patentů, z toho 
třinácti prakticky využívaných. Jako příklady úspěšných 

realizací je možné zmínit vysoce čistá sladidla Diaspon 

a Diaren a ve spolupráci s Ústavem organické chemie 

VŠCHT Praha vyvinutou protizánětlivou látku piroxikam. 
Osobně jsem blíže Františka poznal v letech 1989 a 1990, 

kdy pracoval na mnou vedeném oddělení ve Výzkumném 

ústavu pro farmacii a biochemii v Praze. Věnovali jsme se 
v té době hlavně výzkumu nových antibakteriálních chino-

lonů a jeho hlavním přínosem byly zkušenosti 

z industriálního výzkumu, které jsme v té době postrádali. 

V roce 1991 se vrátil na VŠCHT Praha, kde působil nejpr-
ve jako odborný asistent a po habilitaci v roce 2000 jako 

docent v Ústavu organické chemie. V rámci vědecké čin-

nosti se věnoval hlavně micelární katalýze a reaktivátorům 

acetylcholinesterasy.  
Bohatá a hlavně významná byla jeho pedagogická 

činnost, kde se kromě individuálního vedení studentů po-

dílel na výuce organické chemie, a zejména pak na výuce 

předmětu Základy farmakochemie. František měl lví podíl 
na přípravě nejprve skript a poté prvního vydání knihy 

Farmakochemie autorů Paleček, Hampl. Iniciativa 

k sepsání sice vzešla od prof. Palečka, jeho písemné pod-
klady byly sice koncepčně v pořádku, formálně je ale tvo-

řila změť různě poslepovaných strojopisných stran. Vím to 

proto, že se na mne také obrátil s nabídkou spolupráce. 

Usoudil jsem, že převést tyto podklady do rozumného 
textu je nemožné, a proto jsem nabídku s díky odmítl. 

Františkova píle, trpělivost a pečlivost vedla ke vzniku 

textu, který jsem měl tu čest recenzovat a který mne pří-
jemně překvapil nejen humornými obrázky kolegy Jana 

Budky. Když se na mne po úmrtí prof. Palečka František 

obrátil s tím, abychom knihu přepracovali, neváhal jsem 

právě proto, že jsem si byl vědom těchto jeho vlastností. 
A výsledkem této příjemné spolupráce bylo v roce 2007 

podstatně přepracované druhé a posléze rozsahem značně 

rozšířené třetí vydání z roku 2015. A protože se nám vzá-
jemná spolupráce osvědčila, spojili jsme své síly i při pří-

pravě chemické části Farmaceutického encyklopedického 

slovníku vydaného v roce 2014, který byl výsledkem práce 

kolektivu autorů pod vedením Miroslava Kuchaře. Uvede-
ný slovník obsahující téměř 4000 hesel představuje v době 

internetu zřejmě i ve světovém měřítku unikátní počin 

a František měl na konečné podobě díla významný podíl. 
Když jsem se pak na stará kolena v roce 2005 vracel 

do své alma mater a začal na VŠCHT Praha učit námi 

nově připravený předmět Farmakochemie, byl to Franti-

šek, na kterého jsem se obracel s dotazy a prosbami. Velmi 
rád jsem spolu s ním sedával na obhajobách nebo na stát-

ních závěrečných zkouškách a stále jsem se poučoval 

v tom, jak lze vtipně zjišťovat studentské vědomosti 
a zároveň se i pobavit. 

V roce 2019 dostal František medaili Emila Votočka 

udělovanou VŠCHT Praha vynikajícím osobnostem, které 

přispěly k rozvoji vědy a vzdělanosti nebo se zasloužily 
o rozvoj VŠCHT Praha. 

I přes dlouhodobé zdravotní problémy, které Františ-

ka provázely v posledních několika letech, byl plný opti-
mismu a chuti do další práce. Bohužel se mu nevyhnula 

ani nákaza covidem-19, a možná i díky tomu došlo ke 

zhoršení jeho zdravotního stavu. Přesto podle svědectví 

jeho manželky Věry byl ještě dva dny před smrtí veselý 
a optimistický. Bohužel následoval neuvěřitelně rychlý 

zvrat a František zemřel v neděli 6. června ve Fakultní 

nemocnici Královské Vinohrady. 
Odchod kolegy, dobrého kamaráda a hlavně skvělého 

člověka, jakým František bezpochyby byl, je vždy těžký. 

Snažme se na něj vzpomínat tak, jak si ho pamatujeme 

z dob jeho aktivní činnosti.  
 

Stanislav Rádl 
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