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Když jsem v Chemických listech (CHL) psal o miliar-

dovém lithiovém pokladu1,2, myslel jsem, že lithiem česká 

surovinová horečka končí. Teď se ale „objevil“ český 
manganový poklad, a to je úplně nový příběh, i když s tím 

lithiovým zajímavým způsobem souvisí. 

Zprávy o českém manganu se v tisku začaly častěji 

objevovat teprve během minulého roku. Důvod je třeba 
objasnit, protože donedávna se světový trh s manganem 

vyvíjel celkem klidně a pojem český mangan byl téměř 

neznámý. Mangan je v přírodě dosti zastoupený prvek, ve 
výskytu na Zemi se řadí na dvanácté místo3. Největší nale-

ziště manganových rud má Jihoafrická republika, Ukraji-

na, Brazílie, Austrálie a Indie4. Roční produkce manganu 

činí přibližně 20 miliónů tun, největšími producenty man-
ganu jsou Jihoafrická republika, Čína a Austrálie. Evropa 

veškerý mangan dováží. Mangan je rozhodující pro výrobu 

prakticky všech typů oceli, na což je spotřebováno až 90 % 
jeho roční produkce4. Celková spotřeba manganu drama-

ticky neroste, ale rychle stoupá poptávka po vysoce čistém 

manganu a jeho derivátech pro bateriový průmysl. Ročně 

se zatím vyrábí méně než 100 tisíc tun vysoce čistého 
manganu, což představuje pouze 0,5 % celosvětového trhu 

s manganem. Více než 80 % manganu vhodného pro bate-

rie se vyrábí v Číně, a tudíž jakékoli přerušení čínských 
dodávek by mělo pro evropský automobilový průmysl 

velmi nepříjemné důsledky6. Proto vzrostl zájem o poten-

ciální ložiska manganu v Evropě. Zatím nejúspěšnější 

konstrukcí lithium-iontové baterie se stal typ článku s nikl-
kobalt-manganovou katodou (NMC), který se stále častěji 

používá v elektrických vozidlech a pro ukládání elektrické 

energie5 (chemický pohled na různé typy lithium-
iontových baterií přináší článek v CHL7). Tyto baterie jsou 

schopny uchovat větší množství energie, zkracují čas nabí-

jení, mají vydržet déle a jsou považovány za bezpečnější 

než jiné komerčně dostupné články. Vzhledem k těmto 
faktorům se očekává, že NMC baterie se v dohledné bu-

doucnosti stanou dominantní technologií pro výrobu elek-

trických vozidel5. Tím rychle poroste poptávka po vysoce 
čistém manganu a manganových sloučeninách. Předpoklá-

dá se, že do roku 2030 bude třeba zvýšit celosvětovou 

výrobu monohydrátu síranu manganatého, což je nejčastěji 

používaná forma manganu pro výrobu lithium-iontových 
baterií, více než 12krát ve srovnání s rokem 2020 (cit.6). 

V této situaci vznikl pojem „český manganový po-

klad“. Česko totiž má k dispozici významný surovinový 

zdroj manganu, umožňující až třicetiletou významnou 
produkci elektrolytického manganu či monohydrátu síranu 

manganatého v „bateriové“ čistotě. České manganové 

ložisko nebylo třeba objevovat, bylo k dispozici v Čechách 
už dlouhou dobu. Nalézá se v okolí Chvaletic. Zdejší man-

ganová surovina se nalézá na povrchu a je dokonce ve 

formě dobře zpracovatelného polotovaru. V této lokalitě se 

do roku 1975 těžil a zpracovával pyrit pro výrobu síry 
a následně kyseliny sírové. Odpadem z těchto operací 

vznikly postupně tři stávající chvaletické haldy (odkaliště) 

tvořící toto ložisko6,8,9. Na konci osmdesátých let zkouma-
la společnost Bateria Slaný využitelnost této hlušiny pro 

výrobu oxidu manganičitého pro použití v suchých bateri-

ových článcích. Přestože studie potvrdily ekonomický 

potenciál hlušiny v obsaženém uhličitanu manganatém, 
další práce byly po roce 1989 zastaveny. Až v letech 2016 

až 2017 uskutečnila firma Mangan Chvaletice rozsáhlé 

vrtné práce k vyhodnocení kvantitativních a kvalitativních 
charakteristik všech tří ložisek hlušiny. Prokázalo se, že 

v odkalištích je vytěžitelných nejméně 23 milionů tun py-

ritové hlušiny, která obsahuje 7,4 % manganu, většinou ve 

formě uhličitanu manganatého8. Firma Mangan Chvaletice 
je držitelem oprávnění k vyhledávání a průzkumu těchto 

ložisek10, což je předpoklad k následnému získání těžeb-

ních práv. Tato firma je začleněna do společnosti EMI 
(European Manganese Incorporation) se sídlem v kanad-

ském Vancouveru6, která by ráda zahájila zhruba do čtyř 

let těžební práce. V konečných číslech by mohlo jít až 

o milion tun vytěžitelného kovu. Výstavba závodu by měla 
začít po získání všech nezbytných povolení v průběhu 

roku 2023. Vlastní výroba by pak mohla být zahájena 

v roce 2025 (cit.6). 
O tento česko-kanadský projekt je v Evropě i ve světě 

velký zájem. Mangan v odkalištích představuje totiž podle 

zástupce společnosti Mangan Chvaletice jediný velký 

zdroj manganu v Evropské unii6. Projekt těžby manganu 
v Česku letos v březnu finančně podpořila společnost EIT 

InnoEnergy se sídlem v Nizozemsku – její vstupní investi-

ce činí čtvrt milionu eur (6,5 milionu korun)10. Kanadští 
těžaři si nově opatřili další peníze na rozjezd projektu. 

Společnost EMI totiž uzavřela dohodu s Evropskou ban-

kou pro obnovu a rozvoj, která poskytne společnosti 8,5 

milionu kanadských dolarů, a to výměnou za 4,5procentní 
akciový podíl11. Kanadská společnost už dříve podepsala 

memorandum s japonskou firmou JFE Steel Corporation 

o budoucích dodávkách vysoce čistého elektrolytického 
manganu z plánované ověřovací jednotky ve Chvaleticích 

pro jeho testování a vyhodnocování8. Jan Votava jako vý-

ČESKO MÁ NOVÝ SUROVINOVÝ POKLAD 
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konný ředitel firmy Mangan Chvaletice očekává, že ko-

merční rozvoj projektu a jeho spuštění ve Chvaleticích 
vytvoří přibližně 400 pracovních míst, řadu obchodních 

příležitostí pro české podniky a také značné fiskální příjmy 

pro český stát a místní komunitu6. Výkonný ředitel společ-

nosti European Manganese Incorporation Marco Romero 
prohlásil, že jakmile bude projekt funkční, společnost se 

stane jedním z největších světových producentů vysoce 

čistého manganu s roční produkcí 50 tisíc tun po dobu 
nejméně pětadvaceti let9. Geolog Václav Cílek ovšem 

soudí9, že manganu se jinde ve světě podle něj těží dosta-

tečné množství a chvaletický projekt tak nepovažuje za 

jednoznačně zajímavou ekonomickou příležitost. 
Pokud se projekt ve Chvaleticích úspěšně rozběhne, 

stane se Česko na světovém poli výroby moderních lithio-

vých baterií významným evropským hráčem, protože se 
bude podílet na materiálovém zajištění evropské výroby 

produkcí nejen lithia, ale i dalšího důležitého kovu. 

Z ekologického pohledu je navíc významné, že chvaletic-

ký projekt řeší likvidaci letitých těžebních odpadů. 
Za předpokladu, že kanadská firma získá všechna 

potřebná povolení a ověřovací provoz potvrdí úspěšnost 

zvoleného technologického zpracování suroviny, může jít 
o dosti velký byznys. Z roční produkce 50 tisíc tun vysoce 

čistého manganu se při jeho současné ceně (okolo 2000 

USD za tunu10) dá získat zhruba 100 milionů dolarů. 

S předpokládaným růstem ceny se tato suma bude úměrně 
zvyšovat a s 25letou perspektivou produkce vystoupí hod-

nota celého projektu na několik miliard dolarů. I když by 

těžařská firma platila státu poplatky až 120 milionů Kč 
ročně8, většina zisku odplyne do Kanady. 

Z okolností kolem chystaného projektu vysvítá, že 

příběh českého manganového pokladu není příliš originál-

ní. Stačí si v něm totiž dosadit místo Chvaletic město Cí-
novec a českou firmu Mangan Chvaletice začleněnou do 

kanadské společnosti European Manganese Incorporation 

nahradit spojením české firmy Geomet s australským hol-
dingem European Metals. Pak se jasně ukáže, že příběh 

českého manganu se odehrává podle scénáře jako podle 

kopíráku převzatého z kauzy českého lithia. To dává zají-

mavou příležitost sledovat, zda i další dějství české-
ho manganového příběhu se budou podobat zatím poněkud 

strnulému stavu využití českého lithiového pokladu. 
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P. Holý (Chemické Listy, Prague): The Czech 

Republic has a New Raw Material Treasure 
 

The most promising type of lithium-ion battery for 

use in electric vehicles and for storing electrical energy is 
the cell with a nickel-cobalt-manganese cathode (NMC). 

For its production, high-purity manganese is required, 

which is currently produced mainly by China. The need 

for NMC cathode cells to ensure electromobility will grow 
sharply, which is why the European automotive industry is 

very interested in introducing electrolytic manganese pro-

duction in Europe. From this point of view, the Czech 
source of manganese, which originated near the town 

Chvaletice (east Bohemia) as waste after the former pyrite 

mining, became interesting. This deposit is going to be 

exploit by the Czech company Mangan Chvaletice now 
involved in the European Manganese Incorporation. The 

production of high-purity manganese in a volume of 50 

thousand tons per year is to begin in 2025. It is interesting 
to compare this project with the expected exploitation of 

the Czech lithium treasure in northwest Bohemia. 
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Politiky a strategie Evropské komise (DG RTD) 
pro výzkum, vývoj a inovace 

 

Před 10 lety (2011) představilo Generální ředitelství 
Evropské Komise pro výzkum a inovace (DG RTD) ve 

svém sdělení Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 

hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů 
strategii Evropa 2020 „Unie inovací“1 a její stěžejní inicia-

tivy v oblasti vědy, výzkumu a inovací. Jednou ze součástí 

nového návrhu této strategie, která se promítla do tehdy 
nově připravovaného rámcového programu HORIZON 

2020 (2014–2020) a i do národních politik a programů 

členských zemí na podporu vědy, výzkumu a inovací, bylo 

zavedení opatření, která by měla odstraňovat překážky 
a hledat cesty k mezinárodní spolupráci a mobilitám vě-

deckých pracovníků v evropském výzkumném prostoru. 

Nové iniciativy se měly zaměřit na zvyšování kvality dok-
torského vzdělávání, vytváření atraktivních podmínek pro 

zaměstnávání a vyvážené zastoupení žen a mužů ve vědec-

ko-výzkumných kariérách. Mobility vědecko-výzkumných 

pracovníků v příští dekádě měly probíhat napříč zeměmi 
a odvětvími, na základě otevřeného náboru na veřejných 

univerzitách a ve veřejných výzkumných institucích 

a vzhledem k nízké demografické reprodukci v evropských 
zemích měla Unie podpořit i příliv mladých talentů ze 

třetích zemí. Bylo doporučeno i vytváření evropských 

doplňkových penzijních fondů. V nadcházejícím progra-

movém období v letech 2014–2020 mělo být zajištěno 
přeshraniční (cross-border) fungování výzkumných orga-

nizací a infrastruktur a jejich otevřenost celé evropské 

výzkumné komunitě, zajištěno financování v meziná-
rodním kontextu, zjednodušena pravidla poskytování ve-

řejné podpory VaV, sjednoceny vnitrostátní strategie 

a akce pro mezinárodní spolupráci ve vědě a výzkumu. 

Výsledky z veřejně financovaného vědeckého výzkumu 
a vývoje měly být šířeny a sdíleny prostřednictvím otevře-

ného přístupu k publikacím a údajům (Open-Access). 

V evropském rámcovém programu HORIZON 2020 

byl alokován na specifický program Marie Skłodowska-
Curie Actions (MSCA) podporující mezinárodní mobility 

výzkumníků rozpočet 6162 (cit.2) milionů EUR, což je 

8 % z celkového rozpočtu programu. Jelikož byl v návr-

zích projektů MSCA obrovský převis a dal se očekávat 
i další nárůst, došlo k rozhodnutí, že ty návrhy projektů, 

které v hodnocení na úrovni Evropské komise uspějí 

a splní požadovanou bodovou hranici pro financování, ale 
nedostane se na ně z důvodu nedostatečného množství 

rozpočtových prostředků na danou výzvu na straně Evrop-

ské komise, bude možné financovat z prostředků ESIF 

alokovaných do národních Operačních programů3. 
MŠMT tuto možnost využilo a prostřednictvím Operační-

ho programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), 

specifické priority „Mezinárodní mobilita výzkumných 
pracovníků – MSCA-IF“4 podpořilo kvalitní projekty po-

dávané českými VO (výzkumné organizace, to je VŠ 

a v.v.i.) ve výzvách programu MSCA HORIZON 2020.  

 

Podpora mezinárodních mobilit ve vědě  
a výzkumu v programovém období 2021–2027 

 

V uplynulých deseti letech měly české VŠ a v.v.i. 

možnost získávat nové zkušenosti s mezinárodními mobi-

litami vědeckých pracovníků, vytvořit si vnitřní systémy 
a strategie na řízení lidských zdrojů v oblasti mezinárodní-

ho zaměstnávání a vysílání vědců do zahraničí, mnohé VŠ 

a v.v.i. již získaly značku „HR Excellence in Research 

Award“ (cit.5) za příkladný přístup v péči o lidské zdroje 
ve vědeckém prostředí ve smyslu dodržování principů sta-

novených v „Evropské chartě pro výzkumné pracovníky 

a Kodexu chování pro přijímání nových pracovníků“6.  

Nový rámcový programu HORIZON EUROPE pro 
výzkum, vývoj a inovace zahrnuje opět specifický pro-

gram Marie Skłodowska-Curie Actions a je na něj aloko-

váno 6,8 miliard EUR. V České republice se již letos oče-

kávají výzvy v rámci nového Operačního programu Jan 
Amos Komenský (OP JAK)7, ve kterém je v prioritní ose 

P.1. obsažen specifický cíl SC 1.1 (cit.8), zaměřený na 

„Rozvoj a posilování výzkumných a inovačních kapacit 
a zavádění pokročilých technologií“. Tento specifický cíl 

bude zahrnovat v rámci rozvoje institucionálního prostředí 

VO i podporu internacionalizace, podporu zahraničních 

mobilit pracovníků ve výzkumu, aktivity na poskytování 
účinné pomoci zahraničním výzkumníkům, např. zřizová-

ním a činností „Welcome offices“ s poskytováním asis-

tenčních služeb pro příchozí kvalifikované (zejména za-
hraniční) pracovníky. Očekává se i změna institucionální-

ho prostředí VO v příslušném nastavení vnitřních procesů, 

v rozvoji kompetencí zaměstnanců tak, aby bylo prostředí 
VO příznivé nejen pro přijíždějící zahraniční výzkumníky, 

ale aby napomáhalo i osobnímu kariérnímu rozvoji všech 

MEZINÁRODNÍ MOBILITY VĚDECKO-VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ, NOVÉ 
PODPŮRNÉ NÁSTROJE NA VŠCHT PRAHA 

mailto:Anna.mittnerova@vscht.cz
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter
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výzkumných pracovníků, umožňovalo jejich mobility do 

zahraničí a zvyšovalo jejich schopnost realizovat nové 
záměry a přístupy k vytváření nových mezinárodních va-

zeb9. 

 

VŠCHT Praha, nové systémy a podpůrné 
nástroje po mezinárodní mobility 

 
Výzkumné týmy z VŠCHT Praha se dlouhodobě vel-

mi aktivně zapojují do rámcových programů EU10 a dal-

ších programů mezinárodní spolupráce. Výzkumné týmy 

zaměstnávají nejen české, ale i zahraniční studenty doktor-
ských studijních programů (DSP). V roce 2019, před vy-

puknutím pandemie SARS-Cov-2 bylo na této vysoké 

škole zaměstnáno (včetně částečných pracovních úvazků 
či DPP) celkem 162 cizinců (M=79, Ž=83), z toho 78 ci-

zinců z třetích zemí světa (z 27 zemí) a 56 cizinců ze zemí 

EU, včetně Slovenska (32 osob). V roce 2021 jejich počet 

mírně vzrostl i přes striktní pandemická opatření. Krom 
toho na VŠCHT hostovali na krátkodobých návštěvách 

a na různě dlouhých stážích i další zahraniční vědečtí 

a akademičtí pracovníci, které jsme nově začali zahrnovat 
do centrální evidence cizinců působících na této škole. 

Aby bylo možno agendu zvládat a nedocházelo 

k pochybením při vyřizování administrativních povinností 

vyplývajících z národní a mezinárodní legislativy, byl 
navržen a vytvořen za podpory projektu financovaného 

z OP VVV, KA9 „Řízení mobility zahraničních pracovní-

ků“, informační systém MOBIS11 pro registraci všech při-
jíždějících a stávajících zahraničních pracovníků a hostů. 

Systém se velmi osvědčuje, zejména umožňuje elektronic-

ké schvalování příjezdů nebo zaměstnání již stávajících 

zahraničních studentů DSP, nových pracovníků nebo hostů 
nadřízenými osobami na příslušném pracovišti a fakultě, 

umožňuje sledovat vazbu mezi termíny povolení k pobytu, 

případně délkou pobytu v ČR v návaznosti na uzavřené 
pracovní smlouvy a dohody o hostování a upozorňuje včas 

příslušné pracoviště i samotného pracovníka na blížící se 

expiraci povolení k pobytu nebo konec pracovní smlouvy. 

Zároveň byla navržena struktura a vytvořen obsah webo-
vých stránek Welcome centra12 pro zahraniční vědce. 

Stránky obsahují informace o náležitostech, které je nutno 

vyřizovat před příjezdem do ČR, po příjezdu, při nástupu 
do zaměstnání, během pobytu a při jeho ukončování. 

Stránky rovněž obsahují praktické informace o životě 

v Praze, aby tak usnadnily cizincům lepší integraci do 

nového prostředí.  
Agenda mezinárodních mobilit zahraničních výzkum-

níků a doktorandů, kteří se podílejí na řešení výzkumných 

projektů, je velmi komplexní a komplikovaná. Při zaměst-

návání nebo hostování cizinců je nutné řešit náročnou ad-
ministrativu vyplývající z legislativy v oblasti cizineckého 

práva, pracovního práva, u evropských mobilit je důležité 

znát a dodržovat pravidla koordinace systémů sociálního 
zabezpečení v rámci EU/EHP a Švýcarska, se kterými 

souvisí i zdravotní pojištění. Nesmí se opomíjet ani legis-

lativa mezinárodního zdanění příjmů, týkající se fyzic-

kých osob a jejich zaměstnavatelů, vyplývající 
z daňových zákonů různých zemí a z ustanovení bilate-

rálních smluv o zamezení dvojímu zdanění. Na zákla-

dě dosavadních zkušeností a po absolvování četných 
odborných kurzů a školení byla autorským kolektivem 

vedeným Ing. A. Mittnerovou napsaná a vydaná příručka 

pro české VŠ a v.v.i. s názvem „Zaměstnávání a hostování 

cizinců v českém akademickém prostředí“13. Publikace je 
průvodcem související legislativou a podává přehled úko-

nů a administrativních náležitostí, které je nutné vyřizovat 

při různých formách a délkách pobytů cizinců na českých 
VO a obsahuje i praktické rady, např. s jakým předstihem 

začít příjezd nového zahraničního pracovníka vyřizovat, co 

by měl zahraniční vědec vědět o systému sociálního pojiš-

tění a zdanění příjmů v České republice a jaké povinnosti 
má ve státě daňové rezidence. 

Neméně komplikovaná je i legislativa související 

s výjezdy a pobyty vědeckých pracovníků do zahraničí, ať 
již do členských zemí EU/

EHP a Švýcarska nebo 

do třetích zemí světa. Stej-

ným autorským týmem byla 
napsaná a vydaná i druhá 

publikace „Výjezdy do 

zahraničí v akademické 
sféře”14, průvodce souvi-

sející legislativou v meziná-

rodním kontextu v oblasti 

práva cizineckého, pracov-
ního, sociálního zabezpe-

čení, zdravotního pojištění 

(pro EU a třetí země smluvní 
a nesmluvní) a mezinárod-

https://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/publikace?uid=uid_isbn-978-80-7592-112-3
https://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/publikace?uid=uid_isbn-978-80-7592-112-3
https://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/publikace?uid=uid_isbn-978-80-7592-112-3
file://///share/rektorat/965/ANNA/PRADIP_projekt/PRADIP_EXECUTION/Články/Chem_listy_Bulletin_1_2022_Brožurky/Výjezdy%20do%20zahraničí%20v%20akademické%20sféře
file://///share/rektorat/965/ANNA/PRADIP_projekt/PRADIP_EXECUTION/Články/Chem_listy_Bulletin_1_2022_Brožurky/Výjezdy%20do%20zahraničí%20v%20akademické%20sféře
file://///share/rektorat/965/ANNA/PRADIP_projekt/PRADIP_EXECUTION/Články/Chem_listy_Bulletin_1_2022_Brožurky/Výjezdy%20do%20zahraničí%20v%20akademické%20sféře
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ního zdaňování příjmů. 

V publikaci jsou uvedeny 
i příklady různého typu 

pobytu v zahraničí, kdy je 

pracovník buď vyslán svou 

českou VO nebo zaměstnán 
pouze zahraniční institucí 

a zůstává na neplaceném 

volnu ve své domovské VO, 
případně má souběh 

zaměstnání ve dvou nebo 

více zemích, což je 

z hlediska administrativy 
velmi komplikovaný případ. 

Jeden z příkladů popisuje 

řešení výjezdů zaměstnaných studentů DSP na zahraniční 
stáže podpořené z programu ERASMUS. 

Díky projektu s názvem „Průvodce administrativou 

pro internacionální pracovníky v akademickém prostředí” 

PrAdIP, řešenému na zahraničním oddělení VŠCHT Praha 
v období 05/2020–12/2021, byl autorský kolektiv schopen 

nastudovat příslušnou legislativu, proškolit se v kurzech 

zaměřných na tuto problematiku a na základě získaných 
komplexních znalostí zpracovat texty těchto dvou 

publikací a souvisejících webových stránek15. Publikace 

byly vydány na konci roku 2021 jak formou tištěných 

brožurek, tak i v elektronické podobě, jsou přístupné ke 
stažení zdarma z katalogu Vydavatelství VŠCHT Praha16, 

podléhají licenci Creative Commons „Uveďte původ – 

Neužívejte komerčně – Nezpracovávejte“. Nejen tyto 
publikace, ale i další výsledky projektu PrAdIP jsou 

zveřejněny na webové stránce https://eupro.vscht.cz/

pradip. 

 

Závěr 
 

Mezinárodní mobility jsou z hlediska politik v oblasti 
vědy, výzkumu a inovací nástrojem pro posilování 

konkurenceschopnosti evropského výzkumného prostoru, 

napomáhají rozvoji VO a zejména slouží kariérnímu 
rozvoji samotných vědeckých pracovníků a pracovnic. 

Z hlediska administrativy a souvisejících legislativních 

náležitostí bývají mezinárodní mobility výzkumníků 

komplikované, a proto je velmi přínosné, když na VO 
fungují administrativní oddělení, která mají dobře 

proškolené pracovníky/ce, kteří tuto náročnou agendu 

dobře zvládají a dokáží tak ušetřit spoustu práce a času 
vědcům a akademikům, nejen těm českým, ale i těm, kteří 

k nám přijíždějí ze zahraničí. 

 

Projekt „PRADIP”, podpořený z programu MŠMT 
INTER-EXCELENCE/INTER-INFORM, kód projektu 

LTI20003. 
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Kdyby se konala mezinárodní vědecká konference na 

téma bronz, mohla by se sejít velice početná, různorodá 
a zajímavá společnost: metalurgové, chemici, fyzikové, 

historici, lingvisté, ale také umělci a sociální antropologo-

vé. Předsálí a samotné téma bronz by využila jedna přední 

kosmetická firma a představila své produkty: bronzující 
pudr ve třech odstínech a bronzující balzám k použití na 

celé nahé tělo, Bronze to Paradise. My jsme teď na téma 

bronz a pro sepsání populárně vědecké studie sestavili tým 

jen tříčlenný. Ale i tři lidé už přece tvoří společnost. (Tres 
faciunt collegium.) Náš tým je ovšem mezioborový, ale 

navíc také mezigenerační. Tvoří ho emeritní fyzik, aktivní 

chemik a posluchačka sociologie. Každý člen našeho týmu 

k tématu bronz přispěje svým dílem ze svého hlediska. 
 

Lingvistika 
 

Slovo bronz je prastaré. To je zřejmé už z toho, že se 
píše a vyslovuje velmi podobně ve většině evropských 

jazyků. Angličtina zná slovo bronze nejméně od konce 

sedmnáctého století. Zřejmě si ho vypůjčila ze středověké 

francouzštiny, která ho zase převzala z italského slova 
bronzo, což ve třináctém století znamenalo zvonovinu. 

Vlastně se jednalo o přepis ze středověké latiny, bronzium. 

Slovo bronz je slyšet z názvu města Brindisi, latinsky 

Brundisium. To město proslulo výrobou bronzových zrca-
del. A můžeme jít i hlouběji do minulosti, do byzantské 

řečtiny, brontésion, anebo až do staré perštiny, birinji. 

České slovo bronz se zřejmě inspirovalo němčinou, která 

má pro bronz slovo ženského rodu die Bronze a převzala 
ho nepochybně z italštiny. Jak se poznatky o metalurgii 

bronzu šířily ze středního východu na západ, přesouvalo se 

i jméno tohoto důležitého materiálu.   

 

Metalurgie 
 

Bronz v běžném a původním významu je v podstatě 

slitina jen dvou kovů, mědi a cínu2,7. (Dnes se ovšem mezi 
bronzy počítají i mnohem složitější slitiny, které obsahují 

také hliník, olovo, zinek nebo beryllium.) Oproti samotné 

mědi má bronz celou řadu výhodných vlastností. Vyšší 
tvrdost a houževnatost, snadnější zpracovatelnost a nižší 

bod tání. Ten se ostatně může podle obsahu cínu plynule 

nastavit. Vlastnosti bronzových odlitků, třeba nožů a me-
čů, lze dále výrazně zlepšit kovářským zpracováním. 

Výhodné materiálové vlastnosti udržely bronz mezi 

důležitými materiály do současnosti. Kromě zvonů a soch 

se z něj vyrábějí také lodní šrouby, samomazná ložiska, 
speciální pružiny, pevné šrouby, páčidla, která při nárazu 

na jiný kov nejiskří, a mnoho dalších výrobků.  

 

Chemie 
 

Bronz velmi zajímá chemiky, a to hned z několika 

hledisek. Především bronz ve své mikrokrystalické struk-
tuře obsahuje nejen samotné kovy měď a cín, ale také tuhý 

roztok cínu v mědi (fáze alfa) a intermetalické sloučeniny 

těchto prvků, například Cu31Sn8 (fáze delta).  

Zajímavou a samostatnou kapitolou je povrchová 
chemie, jak samotné mědi, tak její slitiny, tedy bronzu. 

Povětrnostními vlivy se na povrchu mědi vytváří měděn-

ka3, zelený povlak, který dodává kopulím a věžím charak-
teristický vzhled. Co by byla bez měděnky kopule malo-

stranského chrámu svatého Mikuláše, pardubická Zelená 

brána nebo znojemská radniční věž s devíti zelenými věže-

mi. (Ta bývala i symbolem znojemských okurek.) 
Z chemického hlediska má měděnka proměnlivé složení 

podle okolního prostředí. Když je měděný povrch vysta-

ven přímo dešti, pak měděnku tvoří hlavně hydroxid měď-
natý, když je povrch pod střechou v čistém prostředí, pře-

važuje bazický uhličitan měďnatý. V městském prostředí, 

kde je ovzduší znečištěno sloučeninami síry, se tvoří zása-

ditý síran měďnatý a u moře, kde jsou ve vzduchu aerosoly 
mořské soli, vzniká zásaditý chlorid měďnatý.  

Zvláštní složení má měděnka na povrchu destilačního 

zařízení v palírnách. Obsahuje bazický octan měďnatý. 
Tuto měděnku připravovali záměrně staří mistři jako ba-

revný pigment do malířských barev. Měděnka chrání po-

vrch mědi před další korozí, podobně jako vrstvička oxidu 
hlinitého chrání hliník a vrstvička oxidu titaničitého titan. 

Vlivem prostředí se tvoří korozní vrstva také na povrchu 

bronzu, i když podstatně pomaleji než u mědi. Ta ale 

bronz na rozdíl od mědi nechrání, ale naopak katalyzuje 
další korozi, často až do úplné destrukce daného předmětu. 

Přítomnost chloridů korozi urychluje. Takto trpí bronzové 

předměty pravidelně vystavené slanému lidskému potu. 
Středověká bronzová socha svatého Petra ve vatikánské 

bazilice má nápadně ztenčený nárt a chybí jí prsty na pravé 

noze. Za uplynulých sedm století tady silnou vrstvu bronzu 

doslova slíbaly rty zbožných poutníků. Naštěstí bronz 
v tak malém množství není toxický a měď ve stopové kon-

centraci je pro člověka dokonce prospěšná.  

Lingvisticky i chemicky je zajímavé, že pro korozi 
bronzu má angličtina výraz „bronze disease“, a lidská ne-

moc hemochromatóza, při které je typickým příznakem 

BRONZ – JAK SE POTKÁVÁ CHEMIE S METALURGIÍ, FYZIKOU MATERIÁLŮ 

A SOCIÁLNÍ ANTROPOLOGIÍ 
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bronzový nádech barvy kůže, je často anglicky označena 

jako „bronze diabetes“. Aby to bylo složitější, v češtině se 
„bronzová nemoc“ říká úplně jinému onemocnění, a to 

Addisonově chorobě. Jde o poruchu funkce nadledvin, 

která je rovněž doprovázena „bronzovou“ pigmentací ků-

že. A když už jsme u nemocí, bronzu a jeho složkách, zná-
mý je cínový mor7, metla sbírek historického cínového 

nádobí. Když jsou cínové předměty dlouhodobě vystaveny 

teplotě pod 13,2 °C, přechází bílý kovový cín na šedivou 
„diamantovou modifikaci“. Historické předměty se pak 

rozpadnou na šedý prach. Tato rekrystalizace je autokata-

lytická, a je tedy svým způsobem „přenosná“, nebo chcete-

li „infekční“ z předmětu na předmět, jakmile se na někte-
rém místě vyskytne.  

 

Historie 
 
Bronz je velké téma pro archeology a historiky. 

V tom jediném materiálu se střetává lidský důvtip a práce, 

lov a válčení, dálkový obchod, kultura, magie, umění 
a krása. A to platí už nejméně sedm tisíc let. Význam 

bronzu v historii lidstva vyzdvihl Christian Jürgensen 

Thomsen, kurátor archeologických sbírek Dánského ná-

rodního muzea v Kodani. V roce 1836 navrhl utřídit arche-
ologické nálezy podle materiálu nástrojů a zbraní, typické-

ho pro určité období. Prehistorii lidstva pak rozdělil podle 

materiálů na doby kamennou, bronzovou a železnou. Podle 
tohoto rozdělení se civilizace vyvíjela zhruba exponenciál-

ně. Nejprve velice pomalu, ale postupně se vývoj zrychlo-

val. Historikové a sociologové mohou materiálové hledis-

ko doplnit představami o duchovním světě tehdejších lidí, 
o dávných rituálech, které lze z archeologických nálezů 

odvodit. A ještě další pohled přidají ekonomové. Ty zají-

má minulost, rozvoj a problémy mezinárodního obchodu. 
Právě bronz je z tohoto hlediska velice zajímavý.  

 

Civilizace doby bronzové 
 
Vývoj metalurgie bronzu je bezprostředně spojen 

s rozkvětem rozvinutých civilizací na Blízkém a Středním 

východě a těsně souvisel s dálkovým obchodem4,8. Pro 
vládce těch mocných říší byl bronz doslova strategickým 

materiálem. Jelikož výroba bronzu potřebuje jak měď, tak 

cín, je životně závislá na výměně zboží. Mědi měli na 

Blízkém východě dostatek z bohatých nalezišť na ostrově 
Kypr. (Z latinského jména tohoto ostrova Cyprium se vy-

vinulo slovo cuprum, z něhož je odvozena i chemická 

značka mědi Cu a také anglické slovo copper.) Ale cín se 

dovážel z daleka. Z francouzského pobřeží a také až 
z Británie. Našly se rozsáhlé sklady cínových ingotů ve 

starověkých francouzských přístavech, dokonce 

i s průvodními keramickými tabulkami. Ty svědčí o tom, 
že už v době bronzové existovalo účetnictví. Ale pak se 

něco přihodilo a nastal úpadek. Jak civilizací, tak i meta-

lurgie. Profesor Eric H. Cline, historik a úspěšný spisova-

tel, uvádí zlomový bod tehdejších civilizací dokonce přes-
ným letopočtem, totiž rokem 1177 př. Kr. Podle autora 

tento kritický letopočet odpovídá geologickým katastro-

fám, řadě zemětřesení a sopečných výbuchů v oblasti blíz-

kého východu a současně také invazi jakýchsi mořských 

národů, které napadaly bohaté a rozvinuté říše. Ten magic-
ký letopočet našel Cline přímo vytesaný na kamenném 

památníku a v roce 2014 o tom vydal knihu4. Nedávno 

byla přeložena i do češtiny pod názvem „1177 př. Kr. 

Zhroucení civilizace a invaze mořských národů“. Kolem 
tohoto roku skutečně zanikaly jedna po druhé starověké 

říše jako řádka dominových kostek. Babylonská, Egyptská, 

Chetitská, Minojská a Mykénská. Přelom druhého a první-
ho tisíciletí př. Kr., který po takovém rozsáhlém kolapsu 

následoval, pak představuje temné období, černou díru 

v dějinách. Ale už od roku 800 př. Kr. se datuje vznik 

a rozvoj doby železné, který v Evropě symbolizuje naleziš-
tě Halštat. Jistě, železo a jeho slitina, tedy ocel, má proti 

bronzu řadu výhodných vlastností, až na to, že silně podlé-

há korozi. Ale navíc, železo, vlastně jeho rudy, jsou na 
zemském povrchu velmi rozšířené. Oproti cínu nevyžaduje 

tak rozsáhlé mezinárodní transporty. Archeologové se 

vcelku shodují, že konec doby bronzové byl na Blízkém 

východě náhlý a drastický. Nástup doby železné pak nastal 
až po delší prodlevě. Ve střední Evropě byla taková změna 

časově zřetelně posunutá a zdá se, že proběhla poměrně 

plynule. Ostatně v českých pohraničních horách se rudy 
s obsahem mědi a cínu běžně vyskytují společně. Archeo-

logické nálezy dokládají, že bronzové odlitky, hřivny, se 

používaly jako platidlo i jako peněžní investice. A také 

mohly být darovány jako pohřební výbava nebo obětovány 
nějakému božstvu zakopáním do země. Podivuhodným 

dokladem o myšlení a představách doby bronzové ve 

střední Evropě je sluneční disk nalezený roku 1999 poblíž 
východoněmeckého města Nebra1. Nyní je vystavený 

v působivé expozici Muzea pro pravěké dějiny ve městě 

Halle nad Sálou. Na bronzovém disku o průměru asi 32 cm 

jsou zlatým povlakem znázorněny nebeské jevy, slunce, 
měsíc a plejády. A také dlouhá loď, zřejmě sluneční bárka, 

která dopravuje slunce podsvětím od západu k východu. 

Někdy kolem roku 2000 př. Kr. ale tehdejší kouzelníci 
nebo šamani ten nádherný bronzový disk pohřbili hluboko 

do země, společně s pokladem bronzových předmětů. Vů-

bec je zajímavé, že pohřby významných osob bronzové 

doby jsou mnohdy doprovázeny překvapivě nadbytečným 
množstvím bronzových předmětů a zbraní, které daleko 

převyšují potřeby jediného, byť i velmi významného ná-

čelníka. Je zřejmé, že konec doby bronzové nebyl jen re-
volucí v materiálové technologii, ale současně i předělem 

lidského myšlení, vlastně změnou ideologie, spirituality 

a zřejmě také mytologie. O tom svědčí také výrazná změna 

písma8. Místo egyptských hieroglyfů a mezopotámského 
klínopisu se objevilo hláskové písmo založené na zvuku 

řeči. Nejstarší fénické písmo si podstatně upravili Řekové 

a doplnili znaky pro samohlásky. Ve vývoji abecedního 
písma pokračovali Etruskové a posléze Římané. Praktic-

kou latinku používáme i nyní.  

Téměř současně se zánikem starověkých říší na Blíz-

kém a Středním východě zanikla jedna civilizace založená 
na metalurgii bronzu také ve střední Evropě. Její centrum 

bylo jenom kousek od Prahy, poblíž Únětic. Takzvaná 

Únětická kultura6 zažívala rozkvět v letech 2300–1600 př. 
Kr. a pak v poměrně krátkém období zanikla. Archeologic-
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ké nálezy z dané oblasti, které odpovídají pozdější době, 

už žádné bronzové předměty neobsahují. To zaujalo arche-
ology až z Francie a Austrálie. Publikovali studii 

v mezinárodním časopise pro sociologii a antropologii. 

A ukázali, že výroba a zpracování bronzu je závislá nejen 

na surovinách, tedy mědi a cínu (ty byly v českých horách 
poměrně dostupné), ale také na tepelné energii. Zpracování 

bronzu vyžaduje dlouhodobé udržování vysoké teploty. 

Teplota tavení bronzu je sice znatelně nižší než u samotné 
mědi, ale stejně museli tehdejší hutníci trvale udržovat pec 

při teplotě kolem 1000 °C. Vysokou teplotu mohli dosáh-

nout komínovým účinkem šachtové pece a také intenziv-

ním dmýcháním do ohniště s hořícím dřevěným uhlím. 
(Současně ale museli v peci udržet redukční prostředí.) 

A tehdy, v zájmu bronzové metalurgie, vykáceli všechny 

stromy v širokém okolí. Dostihly je zákony ekologie6. 
Ostatně krajina kolem středočeských Únětic je bezlesá 

i nyní. Pro výrobu bronzu tedy platí následující vztah:  

bronz = měď + cín + energie 

Ještě zbývá poznamenat, že doba bronzová proběhla 
také v Číně. Sice zřetelně později než na Blízkém a Střed-

ním východě a v Evropě, ale zato nezávisle. Ale to by byl 

úplně jiný příběh, který vyžaduje samostatnou studii.  
 

Umění a krása 
 

Sochaři odedávna bronz milují pro jeho trvanlivost 
a krásu. Navíc je pro ně výhodné, že bronz při tuhnutí 

z taveniny poněkud zvětšuje objem, takže dokonale vyplní 

všechny detaily formy. Už ve starověku dovedli sochaři 

spolu s metalurgy odlévat rozměrné sochy do kamenných 
forem nebo využívat techniku ztraceného vosku pro menší 

odlitky. Staří Římané dováželi cín na monumentální bron-

zové sochy císařů až z Británie. Dodneška se ale zachovala 

jen jediná původní starořímská bronzová plastika, jezdecká 

socha císaře Marca Aurelia, asi z roku 176 našeho letopoč-
tu. Před zničením a roztavením ji zachránila domněnka, že 

jde o prvního křesťanského císaře Konstantina I.  

Také pozdější bronzové plastiky a sousoší vešly do 

dějin i do literatury. Umělecky i konstrukčně pozoruhodná 
jezdecká socha Petra Velikého na petrohradském Senátním 

náměstí, kterou v roce 1782 pro Kateřinu Velikou vytvořil 

Francouz Étienne Maurice Falconet, se stala o půl století 
později tématem Puškinovy poémy Měděný jezdec (jedná 

se ovšem o sochu bronzovou). Bronz jako sochařský mate-

riál symbolizuje vítězství, moc, slávu, odvahu a vzneše-

nost, třeba v podobě svatého Václava na pražském Václav-
ském náměstí. (Josef Václav Myslbek to monumentální 

sousoší dokončil právě před sto deseti lety.) Odvahu vyja-

dřuje také o hodně mladší jezdecká socha markraběte Jošta 
v Brně. Toto nepřehlédnutelné dílo Jaroslava Róny stojí od 

24. října roku 2015 před kostelem svatého Tomáše, naproti 

Nejvyššímu správnímu soudu. A na olympijských hrách se 

sportovcům udělují bronzové medaile. Ty ovšem bývají 
vyrobeny z červené mosazi, tedy slitiny mědi a zinku.  

 

Hlas bronzu  
 
Fyzikální metalurgové si dovedou užívat krásu bron-

zu také zevnitř a zkoumat jeho různorodou mikrostrukturu 

na výbrusech z metalografického mikroskopu. Příklad 
takové mikrostruktury je na obr. 1.  

Detailní uspořádání jednotlivých fází závisí na slože-

ní, ale také na podmínkách chlazení. Složitá struktura 

bronzu je zřejmá z fázového diagramu. Metalurgové nyní 
zkoumají strukturu a podíl složek zvonů v historickém 

vývoji a sledují, jak složení bronzu a jeho fázová struktura 

souvisí s výsledným tónem, tedy hlasem zvonu. Středo-
věké a renesanční zvony obsahují mnohem méně cínu 

(7–12 %) než materiál současných zvonařů (15–25 %)2. 

Když dostane bronz tvar zvonu, projeví se kromě jeho 

mechanických a chemických vlastností také jeho magická, 
možná dokonce posvátná dimenze. Kdo někdy zažil 

v pravé poledne souzvuk všech zvonů v historickém středu 

Florencie na Piazza della Signoria, nevyhnutelně podlehl 
kouzlu té chvíle. Ale o posvátnosti zvonů je přece také 

vánoční báseň Jaroslava Vrchlického: „Hlas zvonů táhne 

nad závějí…“ Do Florencie je z Prahy daleko a do Vánoc 

zbývá ještě dlouhá doba, tak jsme si dopřáli sluchový záži-
tek bronzu jedno nedělní poledne na třetím nádvoří Praž-

ského hradu.  

Na jižní věži Svatovítské katedrály je zavěšeno ve 
dvou patrech sedm zvonů. Největší Zikmund, o hmotnosti 

asi 13,5 tuny, se ozve jenom při slavnostních příležitos-

tech, například na Velikonoce při svátku Vzkříšení, ale 

všechny ostatní zvoní každou neděli, čtyři z nich v pravé 
poledne. Pak je možné zažít, jak postupně nastupují do 

sboru. Minutu před dvanáctou začne zvonit Josef s nárazo-

vým tónem H, pravidelnými rytmickými údery, ve dvanáct 
hodin se ozvou cimbály věžních hodin a vzápětí zvon Do-

minik s frekvencí G, Jan Křtitel přidá Dis a Václav C. 

A třináct minut po dvanácté zvony postupně umlkají. Nej-

prve Dominik a Jan Křtitel a poslední tóny obstará Václav. 

Obr. 1. Mikrostruktura zvonoviny zobrazená metalografic-

kým mikroskopem. Na snímku je patrný křížový dendrit fáze 

alfa, tuhého roztoku cínu v mědi. (Dendrity jsou obecně krystalic-
ké útvary, které tvarem připomínají list kapradiny nebo strom, 
řecky dendron.) Zbylou plochu snímku zaujímá eutektoid tvořený 
krystalky fáze alfa + delta. Ústav fyziky materiálů AV ČR, Brno, 

Ing. Jiří Man, Ph.D. (Barevná verze obrázku je dostupná na webo-
vých stránkách časopisu Chemické listy)  
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Po jasném nárazovém tónu C jsme ještě zřetelně vnímali 

bzučivý dozvuk o jednu oktávu níž. Tu neděli jsme naplno 
zažili zvuk bronzu. Právě tak nazval svůj článek tým portu-

galských fyziků5. Podařilo se jim pomocí metody koneč-

ných prvků nejprve rekonstruovat tvar a na základě materi-

álových charakteristik pak vzkřísit i hlas rozlomeného 
středověkého zvonu, jehož trosky objevili archeologové ve 

sklepení kostela svatého Petra ve městě Coruche nedaleko 

Lisabonu.  
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Ze života chemických společností 

Asociace mladých chemiků v Pardubicích 
 

Asociace mladých chemiků (AMCH) je organizací 

zaměřující se na propagaci vědy, její rozvoj a navazování 
nových kontaktů mezi mladými vědci ve všech chemic-

kých oblastech. Spojujeme vědce mladší 35 let a vítán je 

každý, kdo by se k naší organizaci chtěl přidat. Podrobněj-

ší informace o nás můžete najít na našem facebooku 
(https://www.facebook.com/Asociacemladychchemiku/) 

a  na instagramu (https://www.instagram.com/

asociacemladychchemiku/), kde nás také můžete kontakto-
vat, pokud byste se k nám chtěli přidat, a tak navázat nové 

kontakty a spolupráce s kolegy, zabývajícími se různými 

oblastmi chemie, či se aktivně účastnit v aktivitách dalších 

týmů mladých vědců skoro kdekoliv na světě. 
Na konci loňského roku se uskutečnil první výjezd 

AMCH, a to na Univerzitu Pardubice. Hlavním cílem vý-

jezdu bylo seznámení studentů zdejší univerzity s AMCH, 
která spadá pod Českou společnost chemickou, ale také 

nabídnutí členství zdejším studentům pro rozšíření řad 

AMCH. Nápad pro uspořádání této akce vznikl na 

73. Zjazdu chemikov v září 2021 v Tatrách, kdy zástupci 
České společnosti chemické Mgr. David Novák a Bc. Ja-

kub Smetana obdrželi od slovenské společnosti volný 

vstup na tuto konferenci v rámci výměnného programu. 
Během této konference se seznámili s Ph.D. studentkami 

z Univerzity Pardubice Eliškou Matuškovou a Denisou 

Steinerovou, se kterými o AMCH diskutovali, načež vzni-

kl nápad uspořádat akci v Pardubicích. V pátek 26. 11. 
2021 Mgr. Bára Komárková spolu s Jakubem a Davidem 

přijeli do Pardubic, kde je po příjezdu na Fakultu chemic-

ko-technologickou čekalo vřelé přivítání od děkana fakulty 
chemicko-technologické prof. Ing. Petra Kalendy, CSc., 

který také uvolnil finanční prostředky na ubytování a ob-

čerstvení. Program pro studenty fakulty odstartoval pre-

zentací Davida, ve které shrnul aktivity za posledních pár 
let, na kterých demonstroval vývoj AMCH od jejího vzni-

ku, včetně spolupráce s dalšími mezinárodními evropský-

mi či celosvětovými společnostmi mladých chemiků. 
V další části naznačil vize a plány AMCH spolu s benefity, 

které může členství a aktivní účast v projektech přinést. Na 

samém závěru přednášky proběhla diskuse o tom, kdo je 

členem České společnosti chemické a proč je vhodné se 
jím stát. Tímto bylo motivováno okolo 10 mladých chemi-

ků k vyplnění přihlášky a získání nových členů, kteří jsou 

velmi aktivní. Přednášku můžete nalézt na facebookové 
stránce skupiny: https://fb.me/e/2PT1zUZ6W. 

Po přednášce proběhly oficiální volby do vedení 

AMCH, kde byl jako předseda zvolen David, místopředse-

da Jakub, pokladník Eliška, manažer sociálních sítí Denisa 
a tajemník Bára. Dále si pro návštěvníky přednášky orga-

nizátoři připravili obohacující prohlídku pracovišť na fa-

kultě i s výkladem toho, čemu se právě věnují. 
Jako první jsme zamířili na katedru fyzikální chemie, 

kde jsme byli provedeni paní Ing. Helenou Drobnou, 

Ph.D., která nám představila laboratoře fyzikální chemie. 

Následovala laboratoř kalorimetrie a termické analýzy, kde 
si vzal slovo bývalý vedoucí katedry a současný rektor 

Univerzity Pardubice prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D., který 

ještě jednou všechny členy AMCH přivítal spolu s dalšími 
účastníky této schůze. Po laboratořích nás provedl a před-

stavil jednotlivé laboratorní vybavení Ph.D. student Ing. 

Diego Alejandro Valdés Mitchell. Následně jsme se přesu-

nuli na katedru analytické chemie, kde nás Ing. Jan Patoč-
ka, Ph.D. seznámil s vybavením analytických laboratoří, 

přičemž největší část se věnovala ICP. Doc. RNDr. Lucie 

Korecká, Ph.D. a její Ph.D. studentka Mgr. Nikola Manno-
vá nás provedly na katedře biologických a biochemických 

věd. Pobavili jsme se o výzkumných tématech, které tato 

skupina řeší, tedy o syntéze, modifikaci a charakterizaci 

nanočástic z biodegradabilní kyseliny hyaluronové a déle o 
detekčním systému splňujícím kritéria tzv. POCT testů 

(point-of-care-testing) pro simultánní průkaz až tří protei-

nových biomarkerů asociovaných s rozvojem zánětlivého 

Fotografie z náboru nových členů do Asociace mladých chemiků na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice 

https://www.facebook.com/Asociacemladychchemiku
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procesu v organismu nebo markerů karcinomu ovarií. Dále 

jsme pokračovali na Ústav environmentálního a chemické-
ho inženýrství, kde nám Mgr. Gabriela Kuchtová předsta-

vila laboratoř specializující se na odbourávání škodlivých 

látek z odpadních vod a Ing. Frederika Mišíková představi-

la ICP-OES. Poslední zastávkou byl Ústav chemie a tech-
nologie makromolekulárních látek, kterým nás provedly 

členky asociace Eliška a Denisa.  

Za Asociaci mladých chemiků si myslíme, že výjezd 
na Univerzitu Pardubice byl velmi zdařilý a už se nemůže-

me dočkat, jakou univerzitu navštívíme příště. V případě, 

že byste měli zájem, abychom jako další navštívili Vás a 

Vaši univerzitu, nebojte se nás kontaktovat, a to jak na 
našich webových stránkách (https://www.csch.cz/o-

spolecnosti/sekce-mladych-chemiku/), tak na facebooku. 

V blízké budoucnosti nás můžete potkat na LaborExpu 
1.–2. 6. 2022, kde budeme mít stánek, či na 74. sjezdu 

chemiků 4.–7. 9. 2022, který se letos bude konat 

v Olomouci, kde se velmi budeme těšit na Vaši návštěvu.  

 
David Novák, Bára Komárková,  

Eliška Matušková a Denisa Steinerová 

 
 

Profesor Vilím Šimánek obdržel Hanušovu  

medaili 
 

V říjnu minulého roku u příležitosti Chemického od-
poledne Olomoucké pobočky převzal prof. MUDr. RNDr. 

Vilím Šimánek, DrSc. z rukou nově zvoleného předsedy 

ČSCH prof. Tomáše Navrátila Hanušovu medaili jakožto 
nejvyšší ocenění ČSCH za vědeckou práci. V titulu medai-

le je uvedeno „za komplexní výzkum přírodních látek“, 

což i jednoznačně charakterizuje jeho vědeckou práci. 

Prof. Šimánek začal svoji úspěšnou kariéru na Ústavu lé-
kařské chemie Lékařské fakulty Univerzity Palackého 

v Olomouci, který vedl profesor František Šantavý, mezi-

národně uznávaný odborník na chemii alkaloidů. Po smrti 
profesora Šantavého se pak stal jeho následovníkem 

a vůdčí osobností Ústavu. Profesor Šimánek si již od po-

čátku své práce uvědomoval, že orientace výzkumu pouze 
na izolaci, identifikaci a analytiku přírodních látek nemá 

budoucnost. I proto postupně přesunul svůj zájem i zájem 

celého ústavu na experimentální přístupy umožňující stu-

dovat biologickou aktivitu přírodních látek in vitro 
a in vivo. Jeho jméno tak lze najít nejen pod studiemi spo-

jenými s isochinolinovými alkaloidy, ale i v oblastech 

fytochemie, in vitro toxikologie, metabolismu léků a léko-

vých interakcí nebo výzkumu přírodních látek jako doplň-
ků stravy. K úspěšné komercionalizaci dovedl výzkum 

obsahových látek ostropestřce mariánského, s čímž se pak 

nevědomky hojně setkávají pacienti při podpůrné léčbě 

jaterních onemocnění. Za jeho prací jsou vidět mimořádné 
manažerské schopnosti, vytrvalost, cílené úsilí, schopnost 

stmelit, motivovat a popohánět spolupracovníky, a tak 

dovést svoji vizi k úspěšnému výsledku. Domníváme se, 
že kdokoliv měl tu čest s ním pracovat, zjistil, že jde 

o opravdu velkou osobnost s nesmírným přehledem a chutí 

posunout svět vědy k lepšímu. I proto věříme, že si toto 

ocenění jednoznačně zaslouží. 
 

Jitka Ulrichová 

přednostka Ústavu lékařské chemie a biochemie LF UP 

a Jan Petr 
předseda Olomoucké pobočky ČSCH 

Odborná setkání 

Chemická olympiáda – Národní kolo očima 
účastníka 

 

Závěr prvního pololetí je pro středoškolské chemiky 

vždy slavnostním obdobím. V té době se totiž koná Národ-
ní kolo Chemické olympiády, opus magnum celoročních 

snah a pověstný vrchol pro nadané studenty z celé České 

republiky. Letos proběhlo konkrétně od 31. ledna do 3. 

února a odehrálo se v Plzni. Pro většinu účastníků bylo 
také jejich první zkušeností s podobnou akcí, jelikož loň-

ské Národní kolo muselo proběhnout pouze v online podo-

bě. Letošní forma to ale všem bohatě vynahradila. Rád 
bych se ho teď pokusil popsat z pohledu účastníka 

v kategorii A (ti z kategorie E, tj. studenti odborných SŠ, 

měli program odlišný, ač se Národního kola účastnili ta-
ké). 

Účastníci se do Plzně začali sjíždět v brzkých odpo-

ledních hodinách v pondělí. Hotel a místo ubytování šlo 

nalézt bez větších problémů. Kulturní nadšence, mezi které 
se počítám, velmi potěšilo, že bydlí přímo naproti velkole-

pé gotické katedrále sv. Bartoloměje. Po ubytování nás 

čekalo večerní oficiální zahájení v prostorách ZČU za 
přítomnosti několika významných postav Plzeňského kra-

je, stejně jako organizátorů olympiády. Zahájení bylo ná-

sledované vydatným rautem. Velkým překvapením večera 

byla přítomnost několika vybraných slovenských studentů, 

https://www.csch.cz/o-spolecnosti/sekce-mladych-chemiku/
https://www.csch.cz/o-spolecnosti/sekce-mladych-chemiku/
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kteří poprvé v historii měli možnost zavítat na české celo-
státní kolo jako hosté, ale i jako účastníci mimo soutěžní 

pořadí. Tento „výměnný pobyt“ studentů čeká také pět 

nejlepších Čechů, kteří se na oplátku podívají do národní-
ho kola na Slovensku. 

V úterý přišel čas na první část soutěže – teoretický 

test. Skládal se ze čtyř oborů a bylo na něj tři a půl hodiny 

čistého času. V oblasti anorganické chemie se test zabýval 
termogravimetrií a rozpustností látek. V organické chemii 

se zase zkoumaly molekulové stroje a reaktivita aromatic-

kých sloučenin. Fyzikální chemie byla mixem otázek 
z chemického inženýrství, teorie plynů a fázových rovno-

váh dvousložkových směsí. A konečně v biochemii se 

staly hlavním tématem nukleové kyseliny a jejich vlastnos-

ti. Přestože test byl (aspoň z mého pohledu) velmi nároč-
ný, jeho plnění zanechalo ve všech, jestli ne pozitivní, pak 

alespoň intenzivní zážitek. Odpoledne pak bylo vyplněné 

návštěvou legendárního pivovaru Plzeňského Prazdroje, 
který svými rozměry rozhodně nezklamal očekávání. Znalí 

adepti chemie přitom mohli s porozuměním poslouchat 

výklad o pivovarnictví. Večerním překvapením pak byla 

návštěva představení QED, stylizovaného pro role pouhých 
dvou herců. Protagonistou tohoto díla byl Richard Feynman, 

takže i zde si přišly vědecké duše v publiku na své. 

Následovala středa a během ní i praktická, laboratorní 
část soutěže. Letošní novinkou byla syntetická úloha na 

přípravu 4-bromacetanilidu a jeho následnou analýzu po-

mocí TLC. O něco konvenčněji se poté jevila analytická 

úloha zaměřená na manganometrické stanovení obsahu 
vápenatých iontů. Oba úkoly rozhodně nepatřily mezi 

snadné, ale zároveň byly vzrušující a napínavou výzvou. 

Když účastníci zrovna nevyužívali své dovednosti 
v laboratoři, tak pro ně byla nachystána další exkurze, opět 

tematicky spjatá s pivovarnictvím. Konkrétně tedy šlo 

o muzeum pivovarnictví, obohacené o návštěvu plzeňské-

ho podzemí. Večerní program nás opět překvapil bohatou 
kulturní složkou. Musím říci, že většina účastníků rozhod-

ně neočekávala, že pro ně bude připravené krojované 

folklorní představení, ale skutečně tomu tak bylo. 

Poslední den pak již byl ve znamení napjatého očeká-
vání výsledků. Zatímco organizátoři a komise již dávno 

věděli, všichni ostatní nervózně poposedávali na svých 

místech a čekali, kdy během slavnostního vyhlášení zazní 
jejich jméno. A každý se skutečně dočkal. Obsazení prv-

ních příček nebylo nikterak velkým překvapením, ale i tak 

si vítězové zaslouží velký aplaus. Ceny, které byly poskyt-

nuté hned několika sponzory, byly rozhodně příjemným 
bonusem k pocitu dobře odvedené práce. No a poté již 

zbývalo jenom upřímně poděkovat všem organizátorům, 

pořídit nějaké fotografie, rozloučit se s přáteli starými 
i nově vytvořenými a vydat se na cesty do svých domovů. 

Co ještě dodat? Národní kolo bylo přesně takové, jaké 

slibovalo být – společenská událost, která zároveň prověři-

la znalosti studentů a poskytla jim nové možnosti směřo-
vání. Pro část studentů soutěžní část roku ještě neskončila, 

ale naopak se musí připravit na výběrová soustředění, kte-

rá poté určí finální čtveřici, která bude reprezentovat Čes-
kou republiku na Mezinárodní chemické olympiádě. Ale 

pro tuto chvíli Národní kolo skončilo a byla to událost 

hodná zapamatování. Jsem šťastný, že jsem mohl být její 

součástí. 
Tomáš Heger 

 

Na prvním místě se v kategorii A umístil student Ma-

rek Pavlica (Gymnázium Na Vítězné pláni, Praha), na 
místě druhém Zdeněk Hartman (Gymnázium Broumov) 

a třetí skončil Pavel Říkovský (Gymnázium Na Vítězné 

pláni, Praha). V kategorii E zvítězil Vojtěch Langer 

(SPŠCH Brno, Vranovská). 

 
 

50. výročí založení OSTA a Termoanalytický 
seminář TAS 2022 

 

Odborná skupina termické analýzy při České společ-

nosti chemické v tomto roce organizovala čtvrtý 
„Termoanalytický seminář TAS 2022“, jenž se uskutečnil 

27. ledna 2022 v prostorách Fakulty chemicko-

Foto: Exkurze účastníků do pivovaru Plzeňského Prazdroje Foto: Nejlepší řešitelé v kategorii A – uprostřed vítěz Marek 
Pavlica z Gymnázia Na Vítězné pláni 
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technologické Univerzity Pardubice. Seminář se tak vrátil 

do místa konání prvního ročníku, který se uskutečnil 
18. června 2015 (2017: Ostrava, 2019: Brno).  

Termoanalytický seminář byl pořádán vždy v lichém 

roce, letošní ročník byl tedy výjimkou, a to s ohledem 

zejména na epidemickou situaci. Nicméně se to ukázalo 
jako dobrá varianta, neboť právě v tomto roce Odborná 

skupina termické analýzy slaví 50. výročí svého vzniku. 

Jednalo se tak o skvělou příležitost připomenout si tuto 
událost.  

Semináře se zúčastnilo téměř 30 účastníků, přičemž 

mezi účastníky nechyběli např. zástupci Přírodovědecké 

fakulty Ostravské univerzity, Fakulty chemicko-
technologické Univerzity Pardubice, ÚACh AV ČR, ÚFM 

AV ČR, Fakulty chemické VUT v Brně a z ústavů SAV 

v Bratislavě. S ohledem na epidemickou situaci byl semi-
nář organizován v hybridní formě. 

Po zahájení semináře následovalo předání Pamětního 

listu odborné skupiny prof. Jiřímu Málkovi, který patří 

mezi dlouholeté a aktivní členy skupiny, zastával funkci 
místopředsedy, v období 2010 až 2020 byl národním zá-

stupcem ICTAC, od minulého roku působí jako viceprezi-

dent ICTAC (International Confederation of Thermal Ana-
lysis and Calorimetry).  

V rámci odborného programu zaznělo 14 odborných 

přednášek a bylo prezentováno celkem 9 plakátových sdě-

lení. Plné texty nejen posterů, ale také přednášek byly 
vydány ve sborníku, který obsahuje 109 stran.  

Seminář byl odborným přínosem pro všechny účastní-

ky, neboť umožnil vzájemnou výměnu poznatků a zkuše-
ností z oblasti termické analýzy a kalorimetrie a přispěl 

k zájmu o termickou analýzu. Poděkování za finanční pod-

poru patří firmě NETZSCH Česká republika, s.r.o., kterou 

reprezentoval RNDr. Miroslav Kule, dále také firmě Spe-

cion, s.r.o., kterou zastupoval Ing. Jan Golda, a Ing. Jaro-
slavu Kolejkovi ze společnosti WatersTM (TA Instruments). 

Podle zájmu účastníků je zřejmé, že metody termické 

analýzy poskytují v současné době velký prostor pro vý-
zkum nebo charakterizaci nejrůznějších materiálů pro ce-

lou řadu aplikací nejen na úrovni základního výzkumu, ale 

také pro technologické účely. Stejně tak se ukázalo, že 

metody termické analýzy se intenzivně vyvíjejí a pronikají 
do stále širších oblastí výzkumu i aplikací.  

Je potěšitelné, že mezi účastníky letošního ročníku 

konference bylo opět velmi silné zastoupení mladých vě-
deckých pracovníků a zejména studentů nejen doktorských 

studijních programů, ale také magisterských. To je samo-

zřejmě pro organizátory pozitivní.  

Na tomto místě je také třeba vyslovit poděkování 
všem, kteří se podíleli na organizování semináře, zejména 

studentům a kolegům z Katedry anorganické technologie 

a Katedry fyzikální chemie Fakulty chemicko-
technologické Univerzity Pardubice, a také všem zájem-

cům o tuto problematiku, neboť bez aktivní účasti nás 

všech by seminář postrádal smysl.  

V roce 2022 se uskuteční 13th ESTAC ve dnech 
19. až 22. 9. v Palermu a také 74. sjezd chemiků (4. až 7. 9. 

2022, Olomouc), kdy v rámci odborného programu bude 

opět zařazena sekce Termické analýzy.  
Na webových stránkách OSTA (www.thermal-

analysis.cz) lze najít další informace o odborné skupině 

včetně akcí z oblasti termické analýzy nejen v České re-

publice, ale také ve světě.  
Petra Šulcová,  

Odborná skupina termické analýzy při ČSCH 

Foto: Pohled na účastníky semináře TAS 2022  

Foto: Prof. Jiří Málek s Pamětním listem Odborné skupiny ter-
mické analýzy 

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

Akce v ČR a v zahraničí                                    

http://www.thermal-analysis.cz
http://www.thermal-analysis.cz
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Martin Dračínský:  
NMR spektroskopie  
pro chemiky 
Vydala Univerzita Karlova v Praze, 

Přírodovědecká fakulta, Albertov 

2030, Praha 2, 160 stran, 350 Kč. 

ISBN 978-80-7444-085-4 
 

Kniha přináší na 160 stranách základy 

NMR spektroskopie a využití této 
metody ve strukturní analýze zejména 

malých organických molekul. Přestože je v dnešní době 

dostupná celá řada podobných učebnic v anglickém jazy-

ce, srovnatelné dílo napsané v češtině doposud chybělo. 
A to i přes skutečnost, že v našich zemích již dávno není 

NMR spektroskopie popelkou. Kniha je rozdělena do 

14 kapitol a její zaměření je striktně uživatelské, jinými 
slovy, autor se důsledně vyhýbá vysvětlování základů 

NMR spektroskopie pomocí superoperátorového formalis-

mu, případně matic spinových hustot. K popisu jednotli-

vých experimentů (pulsních sekvencí) používá jednoduchý 
vektorový formalismus a důraz klade na interpretace spek-

ter a strukturní analýzu. Úvodní kapitola je věnována his-

torii NMR spektroskopie a autor zde též zmiňuje klíčové 
osobnosti, které stály za objevem metody. Velmi jsem 

ocenil tzv. jazykové okénko, které je přípravou čtenáře na 

další text a kde autor vysvětluje použití některých, done-

dávna slangových výrazů. Následuje kapitola o základech 
NMR spektroskopie, důležitých parametrech, jako např. 

chemický posun, spin-spinové interakce atd. Další dvě 

kapitoly jsou věnovány měření 13C a 1H spekter. Zatímco 
kapitola o 1H experimentech je velmi dobře zpracovaná, 

jsou zde vysvětleny základní pojmy, jako jsou např. stínění 

jader, chemická a magnetická ekvivalence jader, řád spek-

tra, vliv chirality na vzhled spektra, vliv koncentrace 
a teploty atd., předcházející kapitola věnovaná 13C experi-

mentům je poněkud stručnější. Chybí mi zde zejména 

zmínka o nižší citlivosti tohoto jádra ve srovnání s 1H 
a tím pádem nutnosti tzv. koherentního střádání vedoucího 

ke zlepšení odstupu signálu od šumu a zejména vysvětlení 

důvodu, proč se tato spektra i přes nízkou citlivost tak 

často měří. Tyto skutečnosti jsou, spolu s dalšími informa-
cemi o 13C experimentech, sice v knize dále uvedeny 

(např. kapitola o jednodimenzionálních spektrech), ale 

nikoliv v této kapitole, kde by je čtenář hledal, ale 
v kapitole, která je na začátku učebnice. Navíc si myslím, 

že opačné pořadí těchto dvou kapitol by bylo vhodnější, 

zejména vzhledem k tomu, že v kapitole o 1H jsou vysvět-

leny základní pojmy NMR spektroskopie. Kapitola o puls-
ních sekvencích a jejich elementech je velmi dobře a pře-

hledně zpracovaná. Autor zde vysvětluje působení základ-

ních stavební prvků pulsních sekvencí, tj. radiofrekvenč-
ních pulsů a různých časových prodlev. Jsou zde podrobně 

vysvětleny pojmy jako např. spinové echo, přenos magne-

tizace atd. Malou výtku mám k poměrně složitému vysvět-

lení pulsní sekvence APT. Kapitola pojednávající o určo-
vání kovalentní struktury z jedno- a dvojdimenzionálních 

spekter je výborným příkladem ukázky, jak přemýšlet 

a postupovat při interpretacích NMR spekter. I následující 
kapitoly, ve kterých autor vysvětluje pojem relaxace spi-

nového systému a podstatu a využití jevu zvaného nukleár-

ní Overhauserův efekt, jsou velmi přehledné a čtivé. Jen 

jsem trochu postrádal zmínku o vlivu velikosti molekuly, 
resp. rotačního korelačního času, na nastavení směšovací 

periody v NOESY experimentech. Ne každá takováto 

učebnice obsahuje kapitolu/y pojednávající o hardwaru 
NMR spektrometru. Tato kniha je čestnou výjimkou 

a nezbývá mi než ocenit skutečnost, že ji autor do této 

knihy zařadil a navíc se vyvaroval zbytečných technických 

detailů. Opět mám malou poznámku k části, kde autor 
popisuje nastavení parametrů NMR experimentu, kde po-

někud postrádám zmínku o nastavení délky radiofrekvenč-

ních pulsů a prodlev mezi nimi. V následující kapitole je 
velmi pěkně popsán jev chemické výměny na vzhled NMR 

spekter. Rovněž velmi pěkná a přehledná je kapitola 

o dalších, běžně měřených jádrech. Knihu uzavírají kapito-

ly o predikci NMR spekter a NMR experimentech v pevné 
fázi. Jak jsem již zmínil na začátku své recenze, tato učeb-

nice je určena zejména studentům chemie, ale nejen jim. 

Podle mého názoru v ní najdou poučení a cenné rady 
i zkušení pracovníci, kteří se pohybují v nejrůznějších 

oblastech chemie a kteří občas potřebují analyzovat nějaké 

vzorky z hlediska určení, případně ověření struktury zkou-

mané látky.  
 Richard Hrabal 

 

Recenze 
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Fig: Diploma confirming that Professor Ernest Bienrohr was honoured by the right to present Heyrovsky-Ilkovic-Nernst Lecture 2022 

Professor Ernest Beinrohr 
Delivered  

Heyrovsky-Ilkovic-Nernst 
Lecture 2022 
 
After several years, we have 

witnessed a rebirth of this inte-

resting series of lectures jointly 

organized by Czech, Slovak, 
and German Chemical Societies 

and focused on the progress in 

the field of electrochemistry, as evident from the names of 
outstanding electrochemists from the three countries. And 

I would like to thank Professor Frank-Michael Matysik 

from the University of Regensburg, head of the Working 

Group on Electrochemical Methods of Analysis of the 
German Chemical Society (ELACH GDCh), for his activi-

ty leading to this rebirth, and Professor Jan Labuda from 

the Institute of Analytical Chemistry, Faculty of Chemical 
and Food Technology, Slovak University of Technology in 

Bratislava, for his cooperation in organizing these named 

lectures.  

I am sure that this event will stimulate further deve-
lopment of useful and successful cooperation of Czech, 

Slovak, and German electrochemists and I am looking 

forward to the continuation of this successful event in the 
coming years. Next year, a representative of German elec-

trochemistry should deliver this Heyrovsky-Ilkovic-Nernst 

lecture in the Czech and Slovak Republic and I am looking 

forward to this event. 
 

Jiří Barek 

President of the Division of Analytical Chemistry  

of the Czech Chemical Society 

Evropský koutek 

Zprávy 

ORLEN Unipetrol a VŠCHT Praha oslavily  
20 let spolupráce podpisem nové smlouvy 
Tisková zpráva 

 

Zástupci skupiny ORLEN Unipetrol a Vysoké školy 
chemicko-technologické v Praze (VŠCHT Praha) dnes 

vstoupili do třetí dekády strategického partnerství podpi-

sem nové smlouvy na léta 2022–24. Vedle čerpání finanč-

ního daru se obě strany zavázaly k podpoře vzdělávání, 

včetně středoškolských učitelů i žáků a chemické olympiá-

dy. Během uplynulých 20 let ORLEN Unipetrol daroval 
VŠCHT Praha celkem 33,5 milionu korun na vzdělávací 

aktivity, rozdal více než 200 studentských stipendií 

a podílel se na 35 výzkumných projektech. Vrcholem 

dlouholeté spolupráce bylo v roce 2015 založení Univer-
zitního centra, které se nachází přímo ve výrobním závodě 

ORLEN Unipetrolu v Litvínově a je jediné svého druhu 

v Česku. 
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Spolupráce skupiny ORLEN Unipetrol s VŠCHT 

Praha se během 20 let několikrát měnila. V obecné rovině 
nyní zahrnuje osvětu a popularizaci chemie, vzdělávání, 

výzkum a vývoj. „Chemický průmysl prochází velkou změ-

nou. V ORLEN Unipetrolu plánujeme do roku 2030 vyrá-

bět až 20 % petrochemických produktů z recyklovaného 

materiálu a do zelených projektů a digitalizace se chystá-
me investovat značné prostředky. Nejpozději v roce 2050 

chceme být emisně neutrální, je proto nezbytné vychovávat 

nové odborníky, kteří budou schopni čelit všem těmto sou-

časným výzvám,“ uvádí Tomáš Herink, člen představen-
stva skupiny ORLEN Unipetrol zodpovědný za výzkum, 

vývoj a výrobu. 

„Partnerství se skupinou ORLEN Unipetrol nám 

umožňuje realizovat řadu osvětových i populárně-

naučných akcí a podpořit vzdělávání nastupující generace. 
Naši studenti mají unikátní možnost ověřit si nabyté teore-

tické znalosti rovnou v praxi. Spolupráce nese ovoce 

i v oblasti společného výzkumu a vývoje a při podávání 

návrhů vědecko-výzkumných projektů tuzemských i zahra-
ničních, včetně programových výzev Evropské unie. Spo-

lečně jsme realizovali již 35 výzkumných a vývojových 

projektů, které mají přímý dopad na vývoj chemického 

průmyslu. Nejnovějšími z nich jsou projekty pyrolýzní 

recyklace plastů, výroba biopaliv či patentovaný způsob 
výroby dicyklopentadienu,“ říká Pavel Matějka, rektor 

Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. 

Nejvýznamnějším společným počinem v oblasti vzdě-
lávání bylo v roce 2015 založení Univerzitního centra Lit-

vínov VŠCHT – FS ČVUT – ORLEN Unipetrol, které se 

nachází v litvínovském Chemparku a je jediným místem 

v Česku, kde je část veřejné vysoké školy situována přímo 
ve výrobním areálu. Současně až 50 studentů studuje pří-

mo v srdci největšího chemického závodu v republice. 

„Díky specifickému prostředí chemické výroby studenti 

získávají možnost ověřit si nabyté teoretické znalosti rov-
nou v praxi, a to po celou dobu studia. Mohou se zapojit 

do celé řady výzkumně-vzdělávacích aktivit, které Univer-

zitní centrum nabízí či organizuje. V rámci nich pak i rea-

lizovat své kvalifikační práce na některém z mnoha prů-
myslových témat,“ vysvětluje Tomáš Herink a dodává: 

„K plánům Univerzitního centra do budoucna patří snaha 

o akreditaci nového studijního programu se zaměřením na 

praktickou výuku, která bude klást důraz na inženýrský, 

procesní a technologický charakter studia s ohledem na 
širší uplatnění absolventů na pracovním trhu.“  

Spolupráce se soustředí také na podporu základních 

a středních škol, kterým jsou nabízeny exkurze do areálu, 

přednášky na aktuální témata z oblasti chemického prů-
myslu a další vzdělávací aktivity. Díky úzkému kontaktu 

s Nadací ORLEN Unipetrol jsou i středoškolákům dostup-

né stipendijní a grantové programy. 

 
 

Tržby skupiny ORLEN Unipetrol za rok 2021 
dosáhly rekordní výše 134 miliard korun 
Tisková zpráva 
 

− Tržby ve výši 133,6 miliard korun 

− Provozní zisk na úrovni 6,3 miliard korun 

− Čistý zisk dosáhl 3,2 miliardy korun 

− Vysoké investice na úrovni 8,5 miliardy korun 

− Posilování maloobchodní pozice v Česku s tržním 
podílem 25 % a rozvoj elektromobility 

− Testování chemické recyklace plastů 

− Rychlá a úspěšná expanze na Slovensku 

Rafinérská a petrochemická skupina ORLEN Unipe-

trol vykázala za uplynulý rok 2021 výborné hospodářské 
výsledky. I přes řadu globálních i regionálních výzev zvý-

šila své tržby meziročně o 61 procent a dosáhla rekordní 

výše 133,6 miliard korun. Provozní zisk před úroky, zda-
něním, odpisy a amortizací (EBITDA LIFO) se meziročně 

zvýšil na 6,3 miliard korun. Čistý zisk skupiny meziročně 

vzrostl na 3,2 miliardy korun. ORLEN Unipetrol pokračo-

val v realizaci intenzivního investičního plánu, když 
v uplynulém roce investoval 8,5 miliardy korun. V malo-

obchodním segmentu ORLEN Unipetrol úspěšně pokračo-

val v rozvoji sítě Benzina ORLEN v České republice, roz-
voji elektromobility a rychlém růstu na Slovensku. 
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„Po náročném roce 2020 se nám vloni podařilo vrátit 

se k našemu dlouhodobému plánu a dokonce jsme vykázali 

rekordně vysoké tržby. Za posledních pět let jsme investo-

vali přes 40 miliard korun a nyní sklízíme ovoce tohoto 
úsilí. Také jsme optimalizovali a zefektivnili naše interní 

procesy a implementovali řadu synergických efektů v rám-

ci celé skupiny ORLEN. Děkuji všem zaměstnancům 

a obchodním partnerům, že jsme společně těžké období 
překonali a nepolevili jsme v investičním, výrobním ani 

obchodním nasazení,“ uvedl Tomasz Wiatrak, generální 

ředitel skupiny ORLEN Unipetrol, a dodal: „Pokračovali 

jsme v postupné realizaci našeho plánu strategického roz-

voje do roku 2030, ve kterém klademe důraz na moderni-
zaci, dekarbonizaci, recyklaci, digitalizaci a posilování 

petrochemického segmentu včetně testování chemické 

recyklace plastů. V maloobchodním segmentu jsme pokra-

čovali v přípravách na elektromobilitu. Jsme nejen lídrem 

na trhu paliv, ale stali jsme se také lídrem v počtu dobíje-

cích elektrických stojanů na čerpacích stanicích.“ 
Objem zpracované ropy činil 7,1 milionů tun. Objemy 

prodeje rafinérských produktů činily 5,7 milionů tun 

a petrochemických produktů 1,9 milionů tun. Celkové 

investice dosáhly výše 8,5 miliardy korun a směřovaly do 
pokračující modernizace výrobních technologií v obou 

rafinériích, revitalizace jednotky parciální oxidace vodíku, 

výstavby zcela nové jednotky na výrobu kapalného uhlo-
vodíku DCPD, výstavby 11. krakovací pece etylenové 

jednotky a rozvoje maloobchodní sítě čerpacích stanic 

v Česku a na Slovensku. V oblasti výzkumu a vývoje zača-

lo testování pyrolýzní recyklace plastů. Skupina ORLEN 
Unipetrol očekává, že v roce 2030 bude až 20 % petroche-

mické produkce tvořeno z recyklovaných materiálů. 

V maloobchodě skupina ORLEN Unipetrol pokračo-
vala v investicích do modernizace a rozvoje své sítě čerpa-

cích stanic Benzina ORLEN v České republice a na Slo-

vensku. V České republice skupina provozuje 424 stanic. 

Občerstvovací koncept Stop Cafe je dostupný na 327 
z nich. S tržním podílem v oblasti prodeje paliv na úrovni 

25 procent (k 31. říjnu 2021) je Benzina ORLEN největ-

ším řetězcem v Česku. Skupina také pracuje na rozšiřování 
infrastruktury pro elektromobilitu. Na konci roku 2021 

provozovala elektrodobíjecí stojany na 41 čerpacích stani-

cích, což ji řadilo na první místo mezi řetězci působícími 

na českém trhu. Na Slovensku je skupina ORLEN Unipe-
trol jedním z nejrychleji rostoucích řetězců, když na konci 

roku 2021 měla ve své síti již 22 stanic. 

Osobní zprávy 

Půlkulaté životní jubileum profesorky  
Evy Smolkové Keulemansové 

 

V posledním dubnovém týdnu letošního roku se úcty-

hodného „půlkulatého“ životního jubilea, 95 let, dožívá 
emeritní profesorka Přírodovědecké fakulty Univerzity 

Karlovy v Praze, RNDr. Eva Smolková Keulemansová, 

DrSc. Je mi velkou ctí a potěšením, že při této příležitosti 

mohu stručně připomenout životní dráhu mé milé, kdysi 
vysokoškolské učitelky a později i kolegyně a kamarádky. 

Narodila se do asimilované židovské rodiny v roce 1927. 

V tehdejším demokratickém a svobodomyslném Českoslo-
vensku prožila šťastné dětství, ale její život se dramaticky 

proměnil po okupaci Československa německými nacisty. 

Kvůli protižidovským opatřením nejprve zažila řadu poni-

žujících diskriminací a v letech 1943–1945 dokonce prošla 
těžkými útrapami a hrůznými zážitky v několika koncen-

tračních táborech, od Terezína, přes Osvětim a Hamburg 

až po Bergen-Belsen. Po krátkém poválečném ozdravnému 
pobytu ve Švédsku se na konci roku 1945 vrátila do Prahy. 

Zde nejprve dokončila středoškolská studia a poté absolvo-

vala studium chemie na Přírodovědecké fakultě UK. Tam 

započala i její vědecká a pedagogická kariéra. Mezi její 

první kolegy a spolupracovníky patřily slavné vědecké 
osobnosti tehdejší doby v čele s pozdějším nositelem No-

belovy ceny, profesorem Jaroslavem Heyrovským. Polaro-

grafie byla jistě zajímavá metoda, ale mladá vědkyně našla 

ještě větší zalíbení v tehdy zcela nové technice – plynové 
chromatografii. Jelikož byla jednou z „pionýrek“ ve vývoji 

této metody, začali jí říkat „první dáma chromatografie“. 

Hodna tohoto jména, paní profesorka k rozvoji chromato-
grafie, zejména plynové, významně přispěla. Podílela se 

na vývoji tehdy nového teplotního vodivostního detektoru, 

který byl později hromadně zaváděn a využíván 

v komerčních plynových chromatografech. V dalších le-
tech ve spolupráci s kolegy na Katedře analytické chemie 

PřF UK světově prioritně využila tehdy nové chirální se-

lektory, cyklodextriny, v separačních metodách, nejprve 
v plynové chromatografii a později i v kapilární izotacho-

foréze. Na této katedře „rostla“ ve vědecké i pedagogické 

oblasti, postupně se stala docentkou, a poté i první profe-

sorkou a doktorkou věd v oboru chemie v Československu. 
Byla oceněna i řadou vyznamenání, např. Cvětovou me-

dailí chromatografie u příležitostí stého výročí vynálezu 
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chromatografie na konferenci v Moskvě v roce 2003, Ha-

nušovou medailí ČSCH a Medailí PřF UK. Zcela nedávno, 
v červnu minulého roku, se stala laureátkou prestižní Cvě-

tovy-Nernstovy ceny udělované Evropskou společností pro 

separační vědy, viz Chemické listy 115, 562 (2021).  

Milá Evičko, jménem svým i jménem všech členů 
Odborné skupiny chromatografie a elektroforézy České 

společnosti chemické, ve které jsi také dlouho aktivně 

působila, Ti k významnému životnímu jubileu srdečně 

blahopřeji a připojuji i přání pevného zdraví a hodně štěstí 
a osobní pohody i do dalších let. 

 

Václav Kašička, předseda Odborné skupiny  
chromatografie a elektroforézy ČSCH 

 

 

Životní jubileum prof. RNDr. 
Evy Samcové, CSc. 
 

V měsíci dubnu si připomínáme vý-

znamné životní jubileum paní profesor-

ky Evy Samcové rozené Štulíkové. 
Narodila se v Praze a mládí prožila 

v okolí náměstí I. P. Pavlova, kde také 

absolvovala základní školu a gymnázi-
um. Již od dětství tíhla ke studiu lékařství, ale v posledním 

ročníku gymnázia ji její strýc přesvědčil, že budoucnost 

mají přírodní vědy. Proto si podala přihlášku na Přírodově-

deckou fakultu Univerzity Karlovy, kde v roce 1965 začala 
studovat obor analytická chemie. V průběhu studia na 

vysoké škole se seznámila se svým spolužákem z ročníku 

Zdeňkem Samcem, který se později stal profesorem fyzi-
kální chemie a ředitelem Ústavu fyzikální chemie Jarosla-

va Heyrovského AV ČR. Svatbu měli hned následující den 

po společné promoci 1. července 1970. V témže roce na-

stoupila jako asistentka na Ústav lékařské chemie a toxiko-
logie Lékařské fakulty hygienické Univerzity Karlovy, 

který řídil významný český toxikolog profesor Zdeněk 

Bardoděj. Pod jeho vedením se zabývala výukou seminářů 

a praktických cvičení. O jejím vysokém pracovním nasa-

zení svědčí to, že v těchto letech zvládla vychovávat dceru 
a později i syna a přitom učit 25 hodin týdně. Odborně se 

zabývala využitím izotachoforézy a kapilární elektroforézy 

pro monitorování zatížení pracovníků z průmyslových 

provozů toxickými látkami a na téma „Stanovení kyseliny 
thiodiglykolové v moči osob exponovaných vinylchloridu“ 

obhájila v roce 1985 svoji disertační práci. 

Po listopadu 1989 se aktivně zapojila do transformace 
Lékařské fakulty hygienické na 3. lékařskou fakultu Uni-

verzity Karlovy, která nyní vychovává studenty všeobec-

ného lékařství a je schopna zajistit vzdělání ve všech lékař-

ských specializacích. V prvním porevolučním kolegiu 
děkana 3. lékařské fakulty profesora Cyrila Höschla měla 

za úkol vybudovat výuku všeobecného lékařství 

v angličtině a od roku 1997 se stala po několik volebních 
období proděkankou pro zahraniční studenty. Její činnost 

spočívala ve vyhledávání zahraničních studentů, organizo-

vání přijímacích zkoušek a přípravných kurzů přímo 

v zahraničí a následné organizaci anglické výuky na fakul-
tě. Zároveň se významně podílela na utváření specifického 

kurikula výuky medicíny na 3. lékařské fakultě, které je na 

rozdíl od ostatních českých lékařských fakult oborově 
integrované, problémově orientované a zaměřené na prak-

tické dovednosti. V roce 1999 byla jmenována přednost-

kou Ústavu lékařské chemie a toxikologie, který postupně 

přebudovala na Ústav biochemie, buněčné a molekulární 
biologie zajišťující kompletní výuku lékařské biochemie 

v prvním a druhém ročníku studia medicíny. Do nově 

vznikajícího ústavu přivedla mladé absolventy 
z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a především 

dokázala podchytit vynikající studenty z domovské fakul-

ty, kteří jí již v průběhu svého studia pomáhali zajistit 

výuku biochemie. Celá řada jejích studentů v současnosti 
vykonává významné funkce, docent František Duška je 

přednostou Kliniky anesteziologie a resuscitace 3. lékařské 

fakulty, docent Jan Trnka po ní převzal Ústav biochemie, 
buněčné a molekulární biologie a doktor Josef Fontana je 

členem kolegia nově jmenované rektorky Univerzity Kar-

lovy. 

Na nově vzniklém ústavu se zabývala rozvojem elek-
trochemických a elektroforetických metod a jejich využi-

tím v lékařství, zejména pro stanovení biomarkerů a meta-

bolitů v klinických vzorcích. Na téma „Použití iontově 
separačních metod elektroanalýzy v toxikologii“ obhájila 

v roce 1995 habilitační práci a v roce 2009 byla jmenová-

na profesorkou v oboru Lékařská chemie a biochemie. 

Paní profesorka Eva Samcová se významným způsobem 
zasloužila o vznik a rozvoj 3. lékařské fakulty. 

V současnosti je nadále velmi aktivní, pravidelně dochází 

na Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie, kde 
se věnuje výuce a zkoušení studentů. Paní profesorce pře-

jeme pevné zdraví, spokojenost v osobním i pracovním 

životě a ať ji stále baví pedagogická činnost.  

 
Za kolektiv jejích spolupracovníků z 3. lékařské fakulty, 

Petr Tůma 

 

 

Foto: Prof. Eva Smolková Keulemansová při své „vzpomínkové 
přednášce“ na slavnostním semináři v červnu 2021, na kterém ji 

byla udělena Cvětova-Nernstova cena. 
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Laudatio Petra Petráše,  
čerstvého osmdesátníka,  
ale stále mladého chemika  
a mikrobiologa 
  
Moje vzpomínky na RNDr. Petra Petrá-
še, CSc., jsou velmi osobní, mám tu 
čest jej považovat za svého úhlavního 

přítele, s nímž jsem zažil hodně pěkného. Petr své dětství 
prožil v (dnes již pražských) Klánovicích, ale je roduvěr-
ným Pražákem, i když jej někteří kolegové považují za 
čestného Brňáka. Špatný kádrový původ mu znemožnil 
studium na vysoké škole, nepomohlo mu ani, že slavil 
narozeniny na Den vítězství pracujícího lidu. Vyučil se 
proto elektrotechnikem a pracoval ve filmových ateliérech 
Barrandov. Odtud se přihlásil do tehdy velmi populární 
televizní soutěže Desetkrát odpověz, v níž se díky svým 
znalostem a osobnímu šarmu stal nejen vítězem, ale i mi-
láčkem televizního národa. Jeho soutěžní mentor prof. 
Jaroslav Zýka se pak postaral o to, aby byl přijat ke studiu 
chemie na Přírodovědecké fakultě UK. Zde jsme spolu 
vystudovali specializaci anorganická chemie i dokto-
randskou aspiranturu v tomto oboru. Oba nás pak osud 
zavál do odlišných oborů mikrobiologie: mne se ujali ne-
stor české mikrobiologie prof. František Patočka, prof. 
Ctirad John a prof. Milan Mára; Petr nastoupil do Centra 
epidemiologie a mikrobiologie (CEM) Státního zdravotní-
ho ústavu (SZÚ). Nic zvláštního, už Pasteurovi přezdívali 
chemiatr. V SZÚ se poměrně rychle vypracoval na experta 
na střevní infekce, na zástupce vedoucího celého CEM, 
jakož i na post vedoucího referenční laboratoře pro stafy-
lokoky. Tuto laboratoř pozvedl zaváděním nových technik 
a postupů na světovou úroveň. Kromě toho působí jako 
(velmi) výkonný a vedoucí redaktor, spiritus rector a duše 
časopisu Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie, 
v němž (a nejen v něm) též publikoval řadu odborných 
článků. Z řady jeho dalších aktivit stojí za zmínku založení 
a udílení Řádu Zlatého stafylokoka, jímž se pyšní řada 
významných mikrobiologů. Za svého působení vzdělal 
a vychoval generaci mladších mikrobiologů a mikrobio-
ložek, kteří se mu odměnili validním pojmenováním nově 
objeveného druhu stafylokoků na Staphylococcus petrasii, 
obsahujícího dokonce dva poddruhy petrasii a croceily-
ticus.  

Na dva poddruhy je možno rozdělit i renesanční Pe-
trovu osobnost: kromě vědecké subspecies obsahuje i sub-
species múzickou. Již na fakultě byl oporou a ozdobou 
našeho souboru malých forem Record. Později jsme ke 
zdaru legendárního píseckého symposia, organizovaného 
Jiřím Schindlerem pod názvem „Escherichia coli, klíč 
k mikrobiologii“, přispěli složením a přednesem hymny 
tohoto podniku. Petr je znám jako znalec českých oper 
a české historie, zejména heraldiky šlechtických erbů. Ze 
soukromí je možno prozradit osobní údaj o láskyplné vzá-
jemné péči dědečka a jeho zdárně prosperujících dětí 
a vnoučat.  

Ad multos annos a stálé zdraví přeje Jarouš 
(pleno titulo doc. RNDr. Jaroslav Julák, CSc.). 

 

Jubilant profesor Viktor Milata 
  

Profesor Ing. Viktor Milata, DrSc., 

organický chemik, zanietený propagátor 
chémie a vysoko aktívny funkcionár 

dobre známy v našich chemických spo-

ločnostiach sa 20. mája 2022 dožíva 65 

rokov. Je to iste príležitosť pre pripo-
menutie si jeho aktivít. Profesor Milata 

pôsobí na Ústave organickej chémie, katalýzy a petroché-

mie Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slo-
venskej technickej univerzity v Bratislave, ktorý vedie od 

roku 2017 vo funkcii riaditeľa. 

Po skončení inžinierskeho štúdia na fakulte v roku 

1981 absolvoval internú ašpirantúru (dnešné doktorandské 
štúdium) v odbore Organická chémia (1982–1987). V roku 

1992 absolvoval šesťmesačný študijný pobyt a v rokoch 

2003 a 2004 dva jednomesačné prednáškovo-študijné po-
byty na Univerzite Paríž-Juh (Prof. Erica Henry-Basch, 

Prof. Alexandre Loupy), v rokoch 1993 až 1994 to bol 

šesťmesačný študijný pobyt a neskôr v roku 1996 mesačný 

prednáškový pobyt na Technickej univerzite vo Viedni 
(Prof. Fritz Sauter, Prof. Johannes Fröhlich), v roku 1995 

študijný pobyt na Univerzite v Cambridge (Prof. Ian 

Flemming), v rokoch 1999 až 2000 ročný vedeckovýs-
kumný a prednáškovo-výskumný pobyt na Univerzite diš-

tančného vzdelávania UNED v Madride (Prof. Rosa Maria 

Claramunt-Vallespí, Prof. José Elguero). Habilitoval 

v roku 1997 s prácou N-substituované aminoetylénové 
deriváty – ich príprava, štruktúra, vlastnosti a využitie 

v organickej syntéze. V roku 2010 získal vedeckú hodnosť 

doktora farmaceutických vied (DrSc.) s témou Aktivované 
enolétery – ich príprava, vlastnosti a využitie v syntéze 

biologicky aktívnych zlúčenín a v roku 2011 inauguroval 

v odbore Organická chémia s témou Enolétery – prekurzo-

ry heterocyklov. 
Na dráhe vysokoškolského učiteľa prešiel Viktor Mi-

lata všetkými formami pedagogického pôsobenia. Je auto-

rom piatich učebníc, jedných tabuliek, dvoch audiovizuál-
nych a jedného interaktívneho kurzu. Na fakulte aj vyšších 

úrovniach sa vždy zasadzoval za dostupnosť a využívanie 

moderných informačných zdrojov chemikov. Od roku 
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2013 je členom Odborovej komisie doktorandského štúdia 

Farmaceutická chémia na FaF Univerzity Komenského. 
Vo svojom vednom odbore organickej syntézy a ana-

lýzy sa osobitne venuje heterocyklickým zlúčeninám, ich 

spektrálnym vlastnostiam a nomenklatúre, kde publikoval 

viac ako 150 karentovaných a 130 popularizačných prác 
s citačným ohlasom viac ako 900 (WOS h-index = 17, 

Scholar Google h-index = 20) a prednášal na viac ako 250 

konferenciách. Pozornosť zasluhujú osobitne výsledky 
v oblasti aktivovaných enoléterov, chinolónov, pyrazolov 

a benzazolov. Je členom Vedeckej rady FaF UK (2019 až 

2024), Vedeckej rady PriF UCM v Trnave (2011–2022), 

Vedeckej rady FCHPT STU (od roku 2019). Je trvale po-
sudzovateľom v asi dvoch desiatkach vedeckých časopisov 

a v grantových agentúrach GAČR, VEGA, APVV, IGA 

VFU Brno, v Komisii č. 1 KEGA (2012–2021), Israel 
Science Foundation a ďalších. Je členom Názvoslovnej 

komisie SCHS pri SAV, bol členom Label Commitee 

ECTNA (2010–2014), zástupcom SCHS v ECTNA, čle-

nom Rady Centra pre syntézu za udržateľných podmienok 
MU Brno, je členom redakčných rád Monatshefte füer 

Chemie, Molecules, Arkivoc, ChemZi, EuChemS 

Newsletter. 
Popri pedagogickej a vedeckej činnosti je prof. Milata 

trvale činný vo viacerých významných organizáciách a ich 

štruktúrach, ako sú Rada slovenských vedeckých spoloč-

ností pri SAV – člen 2010–2014, podpredseda 2014–2015 
a predseda od roku 2015 doteraz, Komisia SAV pre spolu-

prácu s vedeckými spoločnosťami (podpredseda 2017 až 

doteraz), Slovenská chemická spoločnosť pri SAV (SCHS) 
– člen od 1976, člen Predsedníctva 2002–2005, podpredse-

da 2005–2006, 2009–2010, 2013–2014, 2017–2018, opa-

kovane predseda SCHS v rokoch 2007–2008, 2011–2012, 

2015–2016 a Čestný predseda od roku 2019, predseda 
Edičnej rady a člen Redakčnej rady časopisu SCHS 

ChemZi. Bol národným reprezentantom Slovenska v diví-

zii IUPAC – Organic and Biomolecular Chemistry (2008–
2009 a 2014–2015), Fellow IUPAC od 2009, členom Vý-

konného výboru EuCheMS (2010–2014), členom pracov-

nej skupiny Green and Sustainable Chemistry EUCheMS. 

Na domácej pôde bol predsedom Fakultnej komisie ŠVOČ 
na CHTF SVŠT (1982–1984), predsedom Celoškolskej 

komisie ŠVOČ na SVŠT (1984–1989), členom Akademic-

kého senátu FCHPT STU (2001–2004, 2016–2020). Bol 
tiež predsedom Dozornej rady CHÚ SAV (2018) a v sú-

časnosti je jej členom.  

Za všestrannú prácu dostal celý rad ocenení – Chem-

PubSoc Europe Fellow 2018–2019, Medaila SCHS 2009, 
Zlatá medaila SCHS 2017, Čestný člen SCHS 2013, Čest-

ný predseda SCHS 2019, Bellušova medaila SCHS 2014, 

Čestné uznanie za dlhodobú aktívnu prácu v chemickej 
olympiáde 2015, Čestný člen Českej chemickej spoločnos-

ti 2012, Weberova medaila Slovenskej farmaceutickej 

spoločnosti 2010, Čestný člen Slovenskej farmaceutickej 

spoločnosti 2011, Medaila PhMr. Jána Halašu Slovenskej 
farmaceutickej spoločnosti 2019, Pamätná medaila Uni-

verzity Komenského v Bratislave 2019, Medaila Marie 

Curie-Sklodowskej Poľskej chemickej spoločnosti 2011, 
Pamätná medaila FCHPT STU 2011, Pamätná medaila 

Aurela Stodolu udelená dekanom FCHPT STU 2010, Ďa-

kovný list Združenia učiteľov chémie za aktívnu činnosť 
v ZUCh 2017, Prémia za vedeckú a odbornú literatúru za 

rok 2008 udelená Literárnym fondom v kategórii Prírodné 

a technické vedy za dielo Aplikovaná molekulová spek-

troskopia.  
Viktor Milata je tiež človekom širokých mimopracov-

ných záujmov. S obľubou sa venuje najmä rodine, práci na 

chalupe, osobitne práci s drevom, v záhradke sa zameriava 
na raritné citrusové, subtropické a tropické plodové rastli-

ny, má rád bicyklovanie, motorizmus a cestovanie. Profe-

sor Milata je výraznou osobnosťou akademického prostre-

dia. Za naše chemické spoločnosti aj za seba mu chcem 
zaželať dobré zdravie a veľa síl na plány do ďalších rokov 

a ich napĺňanie.  

Ján Labuda, SCHS 
 

Mimořádná osobnost Viktora Milaty a jeho obrovský 

význam pro spolupráci slovenských a českých chemiků 

a jejich společností přímo vybízí, abych pod výšeuvedené 
řádky psané libozvučnou slovenštinou přidal i pár neumě-

lých vět v češtině. S Viktorem se znám prakticky od prv-

ních momentů spolupráce našich chemických společností 
po rozdělení společného státu a je jeho velkou zásluhou, že 

vztahy českých a slovenských chemiků zůstaly velmi dob-

ré, ne-li dokonce lepší než ve společném státě. Pomohly 

k tomu nejen Viktorovy vynikající odborné znalosti a or-
ganizační schopnosti, ale i lidské kvality, z nichž bych 

zejména zdůraznil dnes tolik vzácný smysl pro laskavý 

a nadčasový humor. Právě díky tomuto smyslu je spolu-
práce s Viktorem vždy příjemná a jednoduchá, neboť on 

patří mezi nemnoho lidí, se kterými je možné příjemně ba 

dokonce radostně nesouhlasit, aniž by to čemukoliv ublíži-

lo. A skutečnost, že svoji dobrou náladu dokáže úspěšně 
přenášet i na své okolí, je doufám dostatečným zdůvodně-

ním pro tento přidaný český odstaveček. 

Milý Viktore, jménem velkého zástupu Tvých přátel 
v české chemické komunitě Ti do dalších let přeji hodně 

zdraví, štěstí, spokojenosti a radosti z dobře vykonané 

práce a co nejméně kontaktů se všemi těmi nelogičnostmi, 

které se kolem nás bohužel množí rychlostí přímo expo-
nenciálně rostoucí. A všichni se těšíme na další spolupráci 

i na občasné posezení nad naším dobrým.  

Jiří Barek, ČSCH 

 
 

Vzpomínka na prof. RNDr.  
Antonína Tocksteina, DrSc. 

(9. 11. 1926 – 15. 1. 2022) 
 
Je tomu jen pár týdnů, co jsme do Che-

mických listů připravovali článek k 95. 
narozeninám profesora Tocksteina (viz 

Chem. Listy 115, 570 (2021)), ve kte-

rém jsme se vyznali ze svého obdivu 
k této mimořádné osobnosti české 

i světové fyzikální chemie a k vynikajícímu vědci, učiteli 

a především k obdivuhodnému člověku. Nyní nám připa-

dla smutná povinnost naposledy se s ním rozloučit na 
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stránkách našeho časopisu. Není potřeba opakovat jeho 

známé kvality, obrovské množství odvedené práce a jeho 
zásluhy o rozvoj české fyzikální chemie dostatečně popsa-

né ve výše zmíněném článku. Je však třeba připomenout, 

že přesně osobnosti typu profesora Tocksteina rozhodují-

cím způsobem přispěly k dobrému mezinárodnímu posta-
vení české fyzikální chemie a k výchově dnešní generace 

chemiků právě svojí schopností probouzet zájem a lásku 

k danému vědnímu oboru. A především proto budeme na 
profesora Tocksteina s úctou vzpomínat i po jeho odchodu 

z našich řad. Sbohem, pane profesore. 

 

Jiří Barek (Česká společnost chemická)  
a Jiří Málek (Univerzita Pardubice) 

 

 

Náhly odchod Ing. Miroslava 
Koóša, DrSc. 
 

Dňa 2. 12. 2021 komunitu chemikov na 

Slovensku i v Čechách prekvapila na 

webovej stránke Slovenskej akadémie 
vied1 nasledovná smutná správa:  

S hlbokým žiaľom oznamujeme akademickej obci, že 

29. novembra 2021 nás nečakane a bez rozlúčky opustil 
riaditeľ Chemického ústavu SAV Ing. Miroslav Koóš, 

DrSc. Dožil sa 69 rokov. Z našich radov ho po krátkom 

pobyte v nemocnici vyrvala pandémia koronavírusu. Zdie-

ľame smútok s jeho najbližšou rodinou, spolupracovníkmi, 
priateľmi a celou slovenskou chemickou komunitou. 

V našej pamäti ostane navždy zapísaný ako úspešný orga-

nický chemik a významný budovateľ a obhajca pracovi-
ska. 

Dr. Koóš sa narodil 21. októbra 1952 v Banskom 

Studenci pri Banskej Štiavnici. Hneď po absolvovaní Che-

micko-technologickej fakulty SVŠT v Bratislave (teraz 
FChPT STU) v roku 1976 nastúpil na internú ašpirantúru 

na Chemický ústav SAV, ktorý sa stal po úspešnej ob-

hajobe dizertačnej práce jediným pracoviskom v jeho 
profesionálnej kariére. V prvej časti svojej vedeckej 

kariéry sa venoval najmä syntéze, izolácii a charakteri-

zácii 5- a 6-článkových heterocyklických zlúčenín. Ab-

solvoval dva dlhodobé študijné pobyty na Standford Uni-
versity (USA). S bohatými skúsenosťami z heterocyklickej 

chémie sa po niekoľkých rokoch stal posilou a vedúcim 

pracovných kolektívov, ktoré rozvíjali organickú chémiu 
sacharidov s cieľom prípravy biologicky aktívnych derivá-

tov využiteľných ako potenciálnych liečiv. Z významných 

projektov tohto smeru výskumu je potrebné menovať ten, 

ktorý vystihuje jeho ciele: Syntéza, štruktúra a vlastnosti 
sacharidov a glykokonjugátov dôležitých v biológii a hu-

mánnej medicíne. Za jeho originálny prístup k tejto proble-

matike sa dá označiť predovšetkým kombinácia heterocyk-

lickej chémie s komplikovanou chémiou sacharidov. Pro-
duktivita jeho výskumnej činnosti je obdivuhodná predo-

všetkým preto, že od začiatku 90. rokov bol súčasťou ve-

denia pracoviska, zaťažený administratívnymi povinnosťa-

mi. Je spoluautorom takmer 90 prác a viacerých patentov. 
Začínal ako vedecký tajomník ústavu, v rokoch 1993 až 

2010 bol menovaný do funkcie štatutárneho zástupcu ria-

diteľa ústavu. Od roka 2011 zastával funkciu riaditeľa 
ústavu, no žiaľ, jeho náhly skon mu nedovolil ukončiť 

v tejto pozícii tretie funkčné obdobie. 

Ako riaditeľ pracoviska má významné zásluhy na 

ďalšom úspešnom rozvoji pracoviska v jeho smerovaní cez 
chémiu a biochémiu sacharidov do oblasti biomedicíny. 

Chemický ústav SAV sa totiž hlási aj k neoficiálnemu 

menu, a to je Centrum glykomiky. Za vedenia Dr. Koóša 
sa na pracovisku posilnili mimoriadne úspešné pracovné 

kolektívy, ktoré vyvíjajú nové diagnostické testy na báze 

zmien glykozylácie ľudských bielkovín v súvise 

s rakovinou a inými chorobami a ktoré pomocou kvantovej 
chémie navrhujú, syntetizujú a testujú nové deriváty sacha-

ridov ako inhibítory nežiaducich enzýmových aktivít spo-

jených s poruchami v ľudskom organizme. Za aktivitu 
Dr. Koóša vo funkcii riaditeľa, ktorá znamená najväčší 

prínos pre pracovisko, treba označiť vysokú úspešnosť 

podávaných projektov vo výzvach Európskych štrukturál-

nych fondov. Viacero úspešných samostatných projektov 
alebo projektov spoločných s pracoviskami mimo Bratisla-

vy znamenali pre Chemický ústav SAV 36 mil. eur na 

nákup prístrojovej techniky, čo pozdvihlo ústav a hlavne 
oddelenie analytickej chémie na súčasnú špičkovú svetovú 

úroveň. Aktívnou činnosťou v Sneme SAV, vedeckých 

spoločnostiach a mnohých komisiách SAV aj iných prispel 

k napĺňaniu cieľov SAV. Významne sa podieľal na zvidi-
teľnení a posilnení pozície časopisu Chemical Papers. 

V roku 2018 mu Vedecká rada SAV udelila najvyššie vy-

znamenanie akadémie Zlatú medailu SAV ako výraz oce-
nenia nesporných vysokých vedeckých a ľudských kvalít. 

V osobe Dr. Miroslava Koóša stráca pracovisko zod-

povedného a obetavého riaditeľa, obľúbeného kolegu 

a pracovitého a čestného človeka. Nenahraditeľnou stratou 
bude predovšetkým pre svojich najbližších. 

Česť jeho pamiatke! 

 
Peter Biely, Chemický ústav SAV 

 

LITERATÚRA 

 
  1. https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-

news&source_no=20&news_no=10041, stiahnuté 

10. 1. 2022. 
  

  

Addendum 
 

Je toho viac, čo by človek chcel dodať pri náhlom 

skone priateľa, s ktorým som sa poznal od roku 1978, keď 
som ako študent na vtedajšej CHTF SVŠT požiadal 

o možnosť vypracovať prácu ŠVOČ na Chemickom ústave 

SAV v laboratóriu Ing. Pavla Šefčoviča, CSc. aj s Dr. Bohu-
milom Steinerom, CSc. a Petrom Juríčkom na tému Pros-

taglandíny. Na tejto problematike spolupracovali naše 

a jeho laboratórium. Ako študent som bol vyexcitovaný 

nočno24hodinovou tlakovou énovou syntézou ako aj oxi-
dáciou ricínového oleja kyselinou dusičnou na zmes kyse-

liny korkovej a azelaovej. Táto zmes sa najvýhodnejšie 

https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=10041
https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=10041
https://www.sav.sk/php/image_thumb.php?image_id=34224&image_hash=798
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delila rektifikáciou ich metylesterov a tak sme ju delili 

vákuovo na asi metrovej náplňovej kolóne. Po rozdelení 
sme nechali aparatúru chladnúť a odišli sme do kancelárie 

vedľa laboratória. V tom sa ozval výbuch. Dobehli sme, 

oddelili našťastie zachované produkty a vyšli do toalety 

pre metlu a lopatky, aby sme zlikvidovali zvyšky skla. Po 
zatvorení dverí sa ozval druhý výbuch a dokončil dielo 

skazy – zrejme peroxidy z oxidácie kyselinou dusičnou 

a extrakciou dietyléterom. Dr. Steiner a neskôr vyštudova-
ný PaeDr. Juríček mi dokonca pomohli presťahovať sa do 

nového bytu v Petržalke. 

Po skončení štúdia som takmer nastúpil na doktoran-

dúru (vtedy kandidatúra) na CHÚ SAV, ale v poslednom 
momente som bol prijatý na fakultu. No aj tak som často 

priateľov navštevoval a vzájomne sme si pomáhali radami, 

nápadmi, chemikáliami a pod. V laboratóriu Ing. Koóša sa 
objavila moja spolužiačka Ing. Lýdia Guľová, ktorá sa 

následne vydala do Talianska. No a dnes je vedúcim toho-

to laboratória môj diplomant a doktorand Ing. Maroš Bella, 

PhD, zase pracujúci na spoločnom projekte s Ing. Koó-
šom... 

Ing. Koóš mal vzácny dar – srdečnosť a úsmevnosť, 

ktoré pramenili z jeho neuveriteľnej pracovitosti: na ústave 
býval nezriedka aj ráno o 4. hodine. Zneužíval som túto 

jeho vlastnosť, lebo som vedel, že ráno o 6. hodine ho 

vždy bez toho, aby bol na nejakej schôdzi, zastihnem 

a vybavím, čo bolo potrebné. Mnohokrát sme spolu riešili 
otázky chemickej komunity, keď som vstupoval do 

3. funkčného obdobia ako predseda Slovenskej chemickej 

spoločnosti pri SAV a podpisovali sme spoločné projekty 
s CHÚ SAV a v poslednej dobe som obdobné projekty 

s ním riešil z pozície predsedu Rady slovenských vedec-

kých spoločností pri SAV. Mnohokrát sme s ním jednali 

o vzťahoch Chemické zvesti – ChemZi, búrlivo, tvrdo, 
náročne, avšak vždy korektne. A vždy to končilo smie-

chom: naša spoločná filozofia, že keď „nejde o život, nejde 

o nič“, nám obom bola spoločná. Tak mi aj v novembri 
telefonoval, že treba pripraviť vyúčtovanie projektov 

s SCHS i RSVS, aby sme sa nestresovali pred koncom 

roku. A keď sme prišli s vyúčtovaniami, dozvedel som sa 

v ten štvrtok, že jeho stav je vážny. A v nedeľu prišla tá 
hrozná správa o jeho skone: priameho, skromného a čest-

ného človeka, ktorý podľahol zákernému vírusu. Asi neve-

ril v jeho silu... 
Tak ako som nevedel na začiatku čo dodať, predsa ma 

napadlo, že ešte mám čo pridať k nekrológu jeho spolu-

pracovníka Dr. P. Bieleho, CSc.: V roku 2012 bol ocenený 

Slovenskou chemickou spoločnosťou Medailou SCHS 
a v roku 2017 pri príležitosti jeho jubilea aj Medailou Da-

niela Belluša. 

Kto ostane v pamäti, neodchádza! Česť jeho pamiatke! 
 

 Viktor Milata 

 

 

Za doc. Ing. Rudolfom Kadom, CSc. 
 

Nadišiel ten čas, keď sme sa rozlúčili s našim spolu-

pracovníkom, kolegom, priateľom, vzácnym človekom – 
doc. Ing. Rudlfom Kadom, CSc., ktorý nás opustil vo veku 

87 rokov. 

Rudo, alebo Rudi, ako sme ho volali, sa narodil 13. 6. 

1934 v Žiline a to, že pochádzal „ze Žiliny“, vždy náležite 
a s hrdosťou vyhlasoval. Odtiaľ pramenila aj jeho láska ku 

športu, najmä však k lyžovaniu a basketbalu, ale aj k iným 

športom, ktorých výsledky vedel tipovať, bol zanieteným 
chalupárom, hubárom, záhradkárom a rád varil nielen 

v Zázrivej. 

Po maturite v roku 1953 nastúpil na CHTF SVŠT, 

ktorú ukončil v roku 1958, odbor Všeobecná chémia, špe-
cializácia Spracovanie organických látok – plastické hmo-

ty. Diplomovú prácu obhájil na tému: „Vplyv anilínu 

a butylamínu na kvalitu monomérneho a polymérneho 
6-kaprolaktamu“. V rokoch 1958–59 bol vedúcim smeny 

v Slovnaft, n.p. a 6 mesiacov absolvoval základnú vojen-

skú službu. Po nej v roku 1960 pôsobil rok v PCHZ Žilina 

ako vedúci laboratória. Od 28. 12. 1960 sa vrátil na Alma 
mater ako odborný asistent. Kandidátsku dizertačnú prácu 

na tému „Benzimidazolové deriváty 5-nitrofurfurylidén-

imínu“ obhájil v roku 1966. V roku 1979 absolvoval 4me-

sačný študijný pobyt na univerzite v Lunde v laboratóriu 
prof. Gronowitza, člena komisie pre udeľovanie Nobelo-

vých cien, a mesačný pobyt v Krasnodare u prof. Kuľnevi-

ča. V roku 1981 mu bol udelený pedagogický titul docenta 
v odbore Organická chémia za obhájenie práce: „Sulfidy 

a sulfóny furánového radu“. Počas svojho pôsobenia na 

fakulte vykonával viacero funkcií v jej rôznych orgánoch 

a organizáciách. V rokoch 1990–1992 zastával funkciu 
zástupcu vedúceho katedry. Popri tom prednášal 

v Púchove a rok na FPV Univerzity sv. Cyrila a Metoda 

v Trnave. Do dôchodku odišiel 31. 8. 2000. Je spoluauto-
rom viac ako 70 publikácií, 2 vysokoškolských učebníc, 

výskumných správ a jedného patentu. 

Počas svojho pôsobenia sa za svoju prácu stal nielen 

uznávanou osobnosťou v organickej chémii, chémii hete-
rocyklov a organokovových zlúčenín, ale aj organizátorom 

mnohých úspešných vedeckých konferencií, z ktorých 

hlavne tie v Smoleniciach ostávajú v pamätiach najmä 
starších kolegov nielen pre odborný, ale aj pre ich spolo-

čenský rozmer. Za jeho prácu bol ocenený vyznamenaním 

Vzorný pracovník SVŠT v roku 1980, Striebornou medai-

lou SVŠT a Pamätnou medailou Slovenskej chemickej 
spoločnosti v roku 1984 a telovýchovným vyznamenaním 

„Za zásluhy o rozvoj ČSZTV III. stupňa“. 

Rudi ze Žiliny mal preto nespočetne veľa známych 
a priateľov, z ktorých niektorí už nie sú medzi nami ako 

napr. Ing. Tibor Sticzay, prof. Jurášek, prof. Ebringer, 

prof. Antoš, prof. Š. Kováč, doc. Martvoň, doc. Ilavský, 

doc. Knopová, doc. Kaválek, prof. Ludwig, prof. Pytela, 
prof. Sedlák a ďalší z Pardubíc, prof. Dědek z Prahy, prof. 

Kratochvíl z Brna, Ing. Bobošík, ale aj žijúci, napr. prof. 

Krutošíková, prof. Lokaj, prof. Báleš, prof. Devínsky, doc. 
Imrich, doc. Karvaš, Ing. Kríž, Ing. Bartovič, Ing. Ďuriš, 

Ing. Žvak, Ing. Čepec, kolektív pracovníkov Synkoly 
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a mnohí, mnohí ďalší. 

Z jeho situačných výrokov a postrehov ostane pre nás 
večnou pravdou výrok: „Každý dobrý organický chemik 

môže byť dobrý kuchár, ale nie každý dobrý kuchár môže 

byť dobrý organický chemik!“. 

Odišiel človek, ktorý bol známy svojou priateľskos-

ťou, srdečnosťou, priamosťou a veselosťou, ktorú však 
trochu skalila choroba v roku 2007. 

Rudi, lúčim sa s Tebou aj mene Tvojich bývalých 

spolupracovníkov, laborantiek a technikov z Ústavu orga-
nickej chémie, katalýzy a petrochémie, ale aj ostatných 

pracovníkov Fakulty chemickej a potravinárskej technoló-

gie STU v Bratislave a pozostalým vyslovujem svoju naj-

hlbšiu úprimnú sústrasť. 
Kto ostane v pamäti, neodchádza! 

Česť Tvojej pamiatke!  

     Viktor Milata 

Výročí a jubilea 

Jubilanti ve 3. čtvrtletí 2022 
Uveřejněno se souhlasem jubilujících.  

 

85       
RNDr. Miloslav Smrž, CSc., (29.8.), Brno  

doc. Ing. Zdeněk Zloch, CSc., (28.9.), Plzeň  

   

80       
prof. Ing. Libor Červený, DrSc., (2.7.), VŠCHT Praha 

Ing. Miroslav Novák, CSc., (9.7.), VŠCHT Praha 

RNDr. Jaromír Novák, CSc., (9.7.), Ústí nad Labem  
RNDr. Jan Pilař, DSc., (16.7.), Ústav makromolekulární 

chemie AV ČR Praha 

prof. Ing. Ladislav Koudelka, DrSc., (3.8.), Univerzita 

Pardubice 
RNDr. Ivana Šestáková, CSc., (21.8.), Ústav fyzikální 

chemie J. Heyrovského AV ČR Praha  

doc. RNDr. Jana Hladíková, CSc., (21.8.), Praha  
RNDr. Bohumil Pokorný, CSc., (28.8.), Brno 

prof. RNDr. Jan Šubert, CSc., (17.9.), Kuřim  

   

75       
prof. RNDr. Zdeněk Samec, DrSc., (6.8.), Ústav 

fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR Praha  

Ing. Jiří Zubatý, (3.9.), Libáň 

doc. RNDr. Jiří Protiva, CSc., (23.9.), Praha  

prof. RNDr. Libuše Trnková, CSc., (25.9.), Masarykova 

univerzita Brno  

   
70       

prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc., (6.8.), PřF UK 

Praha  
Ing. Karel Kult, CSc., (11.8.), Praha  

doc. RNDr. Věra Klimešová, CSc., (18.8.), FarmF UK 

Hradec Králové  
prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc., (27.8.), FarmF UK 

Hradec Králové  

Ing. Bohumír Valter, CSc., (29.8.), ÚOCHB AV ČR 

Praha  
   

60       

prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc., (23.7.), FCH VUT Brno  
Ing. Kamil Lang, CSc., (16.8.), Ústav anorg. chemie AV 

ČR, Husinec - Řež  

 

Srdečně blahopřejeme 
 

  

Zemřelí členové Společnosti  
 

prof. Ing. Ivan Machač, CSc., zemřel 28. prosince 2021 
ve věku 84 let. 

Ing. Miroslav Matušek, CSc., zemřel 31. prosince 2021 

ve věku 84 let. 
prof. RNDr. Antonín Tockstein, DrSc., zemřel 15. ledna 

2022 ve věku 95 let. 

Ing. Zdenka Vdovcová, zemřela 22. ledna 2022 ve věku 

77 let. 
doc. RNDr. Miloň Tichý, DrSc., zemřel 23. ledna 2022 

ve věku nedožitých 85 let. 

 
Čest jejich památce 
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