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Hančův seznam vedoucích představitelů Českoslo-

venské a České společnosti chemické1 uvádí funkcionáře 
do voleb roku 1965. Navazujíce na tento seznam přinášíme 

seznam funkcionářů zvolených až do roku 2025. Seznam 

vznikal na základě mnoha zdrojů, zejména jako podklad 

sloužily zápisy ze schůzí výboru ČSCH, Bulletin AČSCH, 
či Chemické listy a spolkovou příručku2. Protože však 

v těchto materiálech jsou informace uvedeny často jen 

částečně a bylo nutno je kombinovat, je proto obtížné 
uvést zdrojový soubor a tudíž tak nečiníme. Máme za to, 

že zde uvedený seznam se stane citovatelným zdrojem pro 

příští badatele v historii českých chemických spolků tak, 

jako tento časopis činil v minulosti3,4. Protože se vztah 
k titulům během doby měnil, uvádíme je, stejně jako pořa-

dí zvolených osob, tak jak je uvádí dobová dokumentace. 

Taktéž se, zřejmě, měnil vztah mezi Československou 
a Slovenskou chemickou společností, jak je vidět ze za-

stoupení SCHS v různých volebních obdobích. 

 

 

Ústřední výbor Československé společnosti  

chemické při ČSAV pro období 1965–1970 
 

Předseda  
prof. Dr Ing. František Čůta, DrSc., člen – korespondent 

ČSAV 

Místopředsedové 

Ing. Štefan Barica, CSc. (Bratislava) 
prof. Dr. Ing. Jan Lauschmann (Brno) 

Vědecký tajemník 

Dr. Ing. Oldřich Hanč, CSc. 

Hospodář  
Dr. Ing. Jaromír Hebký, CSc. 

Členové výboru 

doc. Dr. Kamil Antoš (Bratislava)  

prof. Dr. Rudolf Boríšek (Bratislava) 
akademik Rudolf Brdička (Praha) 

Dr. Ing. Jiří Gut, DrSc. (Praha) 

Dr. Ing. Vlastimil Herout, DrSc., člen – korespondent 
ČSAV 

Dr. Ing. Jaroslav Jelínek (Praha) 

prof. Dr. Ing. Alois Wagner (Brno) 

Náhradníci Hlavního výboru 
Dr. Ing. Jozef Tomko, CSc. (Bratislava) 

prof. Dr. František Hanic (Bratislava) 

prof. Dr. Ing. Jan Vřešťál (Brno) 
Dr. Ing. Miroslav Protiva, DrSc. (Praha) 

Dr. Ing. Jan Trojánek, CSc. (Praha) 

Revizoři účtů  

Dr. Ing. Vladimír Žemlička (Praha) 
Ing. František Kianička (Bratislava) 

doc. Dr. Václav Horák, CSc. (Praha) 

 

 

Hlavní výbor Československé společnosti  

chemické pro období 1970–1972 
 

Předseda  
prof. Dr. Ing. František Čůta, DrSc., člen – korespondent 

ČSAV 

Místopředsedové  

prof. Dr. Ing. Jan Lauschmann  
prof. MUDr. František Šantavý, DrSc. 

Vědecký tajemník  

Dr. Ing. Oldřich Hanč, CSc. 

Hospodář 
doc. RNDr. Lubor Jenšovský, CSc. (Praha) 

Členové předsednictva 

prof. Dr. Ing. Jozef Tomko, DrSc. (Bratislava) 

prof. Dr. Ing. Vlastimil Herout, DrSc., člen – korespondent 
ČSAV (Praha) 

prof. RNDr. Antonín A. Vlček, DrSc., člen – korespondent 

ČSAV (Praha) 
Členové výboru 

akademik Rudolf Brdička 

doc. Jaroslav Janák 

doc. Miloslav Ferles 
prof. Miroslav Večeřa 

Náhradníci Hlavního výboru 

Dr. Miroslav Protiva 

Dr. Blahoslav Sedláček 
doc. Karel Bláha 

Ing. J. Franc 

Dr. K. Veselý 
 

 

Hlavní výbor Československé společnosti  
chemické pro období 1972–1975 
 

Čestný předseda 

prof. Dr. Ing. František Čůta, DrSc., člen – korespondent 

ČSAV (Praha) 
Předseda 

prof. Dr. Ing. Jiří Pick, DrSc. (Praha) 

Místopředsedové  

prof. Dr. Ing. Jan Lauschmann  

FUNKCIONÁŘI ČESKOSLOVENSKÉ A ČESKÉ SPOLEČNOSTI CHEMICKÉ 

PO ROCE 1965 
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doc. Dr. Ing. Miloslav Ferles, DrSc. (Praha) 

Vědecký tajemník  

Dr. Ing. Oldřich Hanč CSc. (Praha) 
Hospodář 

doc. RNDr. Lubor Jenšovský CSc. (Praha) 

Členové výboru 

prof. Ing. Dr. Vladimír Bažant, DrSc. (Praha) 
doc. Ing. Dr. Karel Bláha, CSc. (Praha) 

prof. Dr. Ing. Vlastimil Herout, DrSc., člen – korespondent 

ČSAV (Praha) 
Dr. Ing. Miroslav Protiva DrSc. (Praha) 

prof. RNDr. Antonín A. Vlček, DrSc., člen – korespondent 

ČSAV (Praha) 

Náhradníci Hlavního výboru 
prof. Ing. Václav Dědek, CSc. (Praha) 

prof. Dr. Ing. Záviš Holzbecher, DrSc. (Praha) 

doc. Ing. Jaroslav Janák, DrSc. (Brno) 
doc. RNDr. Karel Macek, DrSc. 

Ing. Tomáš Míšek, DrSc. (Praha) 

Revizoři 

Dr. Ing. Zdeněk Kučera, CSc. (Praha) 
Ing. Josef Kubík (Gottwaldov) 

Náhradník 

RNDr. Jaroslav Urban (Praha) 

 
 

Hlavní výbor Československé společnosti 
chemické pro období 1975–1978 
 
Čestný předseda 

prof. Dr. Ing. František Čůta, DrSc., člen – korespondent 

ČSAV (Praha) 

Předseda 
prof. Dr. Ing. Jiří Pick, DrSc. (Praha) 

Místopředsedové 

prof. Dr. Ing. Jozef Tomko, DrSc. (Bratislava) 

doc. Dr. Ing. Miloslav Ferles, DrSc. (Praha) 
prof. RNDr. Antonín A. Vlček, DrSc., člen – korespondent 

ČSAV (Praha) 

Vědecký tajemník 

Dr. Ing. Václav Chvalovský, DrSc. (Praha) 
Hospodář 

doc. RNDr. Lubor Jenšovský, CSc. (Praha) 

Členové výboru 

Ing. Eberhard Borsig, CSc. (Bratislava) 
Dr. Ing. Oldřich Hanč, DrSc. (Praha) 

prof. Dr. Ing. Vlastimil Herout, DrSc., člen – korespondent 

ČSAV (Praha) 
doc. Ing. Jaroslav Janák, DrSc. (Brno) 

prof. Dr. Ing. Gustav Janíček, DrSc., člen – korespondent 

ČSAV (Praha) 

prof. Dr. Ing. Jiří Klikorka (Pardubice) 
prof. Ing. Jaroslav Kováč, DrSc. (Bratislava) 

prof. Ing. Milan Malinovský, DrSc. (Bratislava) 

Náhradníci Hlavního výboru 

prof. Ing. Václav Dědek, CSc. (Praha) 
prof. Dr. Ing. Otto Exner, DrSc. (Praha) 

prof. Dr. Ing. Záviš Holzbecher, DrSc. (Praha) 

doc. Ing. Jaroslav Churáček, DrSc. (Pardubice) 
prof. Ing. MUDr. Karel Kácl, DrSc. (Praha) 

Ing. Tomáš Míšek, DrSc. (Praha) 

Revizoři 

Dr. Ing. Zdeněk Kučera, CSc. (Praha) 
Ing. Josef Kubík (Gottwaldov) 

Náhradník 

RNDr. Jaroslav Urban (Praha) 

Ing. Jindřich Nassler, CSc. (Praha) (od 4. 7. 1977) 
 

 

Hlavní výbor Československé společnosti 
chemické pro období 1978–1981 
 

Čestný předseda 

prof. Dr. Ing. František Čůta, DrSc., člen – korespondent 

ČSAV (Praha) 
Předseda 

prof. Dr. Ing. Jiří Pick, DrSc. (Praha) 

Místopředsedové 

prof. Dr. Ing. Jozef Tomko, DrSc. (Bratislava) 
doc. Dr. Ing. Miloslav Ferles, DrSc. (Praha) 

prof. RNDr. Antonín A. Vlček, DrSc., člen – korespondent 

ČSAV (Praha) 
Vědecký tajemník 

Dr. Ing. Václav Chvalovský, DrSc. (Praha) 

Hospodář 

doc. RNDr. Lubor Jenšovský CSc. (Praha) 

Člen předsednictva 
Ing. Jan Novosad, CSc. (Praha) 

Členové výboru 

Ing. Eberhard Borsig, CSc. (Bratislava) 

prof. Ing. Václav Dědek, CSc. (Praha) 
prof. Ing. dr. Vlastimil Herout, DrSc., člen – korespondent 

ČSAV (Praha) 

prof. Ing. dr. Gustav Janíček, DrSc., člen – korespondent 
ČSAV (Praha) 

prof. Ing. dr. Jiří Klikorka (Pardubice) 

prof. Ing. Jaroslav Kováč, DrSc. (Bratislava) 

prof. Ing. Milan Malinovský, DrSc. (Bratislava) 
Náhradníci Hlavního výboru 

prof. Ing. Bohumil Hájek, CSc. (Praha) 

Ing. dr. Oldřich Hanč, DrSc. (Praha) 
prof. Ing. dr. Záviš Holzbecher, DrSc. (Praha) 

prof. Ing. Jaroslav Churáček, DrSc. (Pardubice) 

prof. MUDr. Ing. dr. Karel Kácl, DrSc. (Praha) 

Ing. Tomáš Míšek, DrSc. (Praha) 
Revizoři  

Ing. dr. Zdeněk Kučera, CSc. (Praha) 

Ing. Josef Kubik (Gottwaldov) 

Náhradník revizorů  
Ing. Jindřich Nassler. CSc. (Praha) 
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Hlavní výbor Československé společnosti  
chemické pro období 1981–1984  
 
Čestný předseda 

prof. Dr. Ing. František Čůta, DrSc., člen – korespondent 

ČSAV 

Předseda  
prof. Ing. Dr. Jiří Pick, DrSc. 

Místopředsedové 

prof. Ing. Dr. Jozef Tomko, DrSc. 

doc. Ing. Dr. Karel Bláha, CSc. 
člen korespondent Antonín Vlček  

Vědecký tajemník 

člen korespondent Václav Chvalovský  

Hospodář 
doc. RNDr. Lubor Jenšovský, CSc. 

Člen předsednictva 

Ing. Jan Novosad, CSc. 

Členové výboru 
Ing. Eberhard Borsig, CSc. 

prof. Ing. Václav Dědek, CSc. 

člen korespondent Vlastimil Herout  

člen korespondent Gustav Janíček  
prof. Ing. Dr. Jiří Klikorka 

Ing. Jiří Novosad, CSc. 

Za Slovenskou chemickou společnost 
Ing. Eberhard Borsig, CSc. 

prof. Ing. Jaroslav Kováč, DrSc. 

doc. RNDr. Štefan Toma, CSc. 

prof. Ing. Dr. Jozef Tomko, DrSc. 
Náhradníci Hlavního výboru 

doc. RNDr. Miloslav Černý, CSc. 

prof. Ing. Bohumil Hájek, CSc. 

prof. Ing. Dr. Záviš Holzbecher, DrSc. 
prof. MUDr. Ing. Dr. Karel Kácl, DrSc. 

Ing. Tomáš Míšek, DrSc. 

doc. Ing. Václav Zilvar, CSc. 
Revizoři 

Ing. Dr. Zdeněk Kučera, CSc. 

Ing. Jindřich Nassler, CSc. 

Náhradník 
Ing. Josef Kubík 

 
Hlavní výbor Československé společnosti  

chemické pro období 1984–1987  
 

Čestný předseda 

prof. Dr. Ing. František Čůta, DrSc., člen – korespondent 
ČSAV 

Předseda  

prof. Ing. Dr. Jiří Pick, DrSc. (Praha) 
Místopředsedové 

prof. Ing. Dr. Jozef Tomko, DrSc. 

doc. Ing. Dr. Karel Bláha, CSc. (Praha) 

akademik Antonín Vlček (Praha) 
Vědecký tajemník 

Ing. dr. Václav Chvalovský, DrSc., člen – korespondent 

ČSAV (Praha)  

Hospodář 

doc. RNDr. Lubor Jenšovský, CSc. (Praha) 

(do 26. 11. 1985) 
doc. RNDr. Miloslav Černý, DrSc. (Praha) 

(od 10. 12. 1985) 

Člen předsednictva 
Ing. Jan Novosad, CSc. (Praha) 

Členové výboru 

Ing. Eberhard Borsig, CSc. (Bratislava) 

prof. Ing. Bohumil Hájek, CSc. (Praha) 
prof. Ing. dr. Vlastimil Herout, DrSc., člen – korespondent 

ČSAV (Praha) 

prof. Ing. dr. Gustav Janíček, DrSc., člen – korespondent 

ČSAV (Praha) 
prof. Ing. dr. Jiří Klikorka, DrSc. (Pardubice 

prof. Ing. Jaroslav Kováč, DrSc. (Bratislava) 

prof. RNDr. Stefan Toma, DrSc. (Bratislava) 
Náhradníci hlavního výboru 

prof. Ing. Václav Dědek, CSc. (Praha) 

Ing. Tomáš Míšek, DrSc. (Praha) 

doc. RNDr. Miloslav Černý, DrSc. (Praha) (od 
10. 12. 1985 člen hlavního výboru, člen předsednictva 

a hospodář Společnosti) 

doc. RNDr. Karel Macek, DrSc. (Praha) 
doc. MUDr. RNDr. Vilím Šimánek, CSc. (Olomouc) 

Ing. Milan Pražák, CSc. (Praha) 

Revizoři 

doc. RNDr. Josef Pacák, CSc. (Praha) (od 1. 7. 1986) 
Ing. dr. Zdeněk Kučera, CSc. (Praha) 

doc. Ing. Jindřich Nassler, CSc. (Praha) 

 

 

Hlavní výbor Československé společnosti  

chemické pro období 1987–1990 
 

Předseda  
prof. Ing. Dr. Jiří Pick, DrSc. 

Místopředsedové 

prof. Ing. Dr. Jozef Tomko, DrSc. 

doc. Ing. Dr. Karel Bláha, CSc. 
Antonín Vlček, člen – korespondent  

Vědecký tajemník 

Václav Chvalovský, člen – korespondent  

Hospodář 
doc. RNDr. Miloslav Černý, CSc. 

Člen předsednictva 

Ing. Jan Novosad, CSc. 

Členové výboru 
prof. Ing. Václav Dědek, CSc. 

prof. Ing. Bohumil Hájek, CSc. 

Vlastimil Herout, člen – korespondent  

RNDr. Miroslav Holík, CSc. 
Gustav Janíček, člen – korespondent  

prof. Ing. Dr. Jiří Klikorka 

doc. MUDr. RNDr. Vilím Šimánek, DrSc. 
Za Slovenskou chemickou společnost 

Ing. Eberhard Borsig, CSc. 

prof. Ing. Jaroslav Kováč, DrSc. 

doc. RNDr. Štefan Toma, CSc. 
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prof. Ing. Dr. Jozef Tomko, DrSc. 

Náhradníci Hlavního výboru 

doc. RNDr. Josef Pacák, DrSc. 
prof. Ing. Jan Pokorný, DrSc. 

Ing. Tomáš Míšek, DrSc. 

doc. RNDr. Karel Macek, DrSc. 
Revizoři 

RNDr. Karel Habersberger, CSc. 

Ing. Dr. Zdeněk Kučera, CSc. 

Ing. Jindřich Nassler, CSc. 
Vedoucí sekretariátu ČSCH  

Ing. Karel Jindra 

Ing. Markéta Bláhová 

 
 

Hlavní výbor Československé společnosti  
chemické pro období 1991–1993 
 
Předseda 

prof. Ing. Josef Horák, DrSc. 

Místopředsedové 

Ing. Eberhard Borsig, CSc. (předseda Slovenské chemické 
společnosti) 

prof. MUDr. RNDr. Vilím Šimánek, DrSc. 

Vědecký tajemník 

doc. Ing. František Kaštánek, DrSc. 
Hospodář 

doc. RNDr. Miloslav Černý, CSc. 

Člen předsednictva 

Ing. Ivo Paseka, CSc. 
Členové výboru 

doc. Ing. Karel Štulík, CSc. 

doc. Ing. František Kaštánek, DrSc. 

RNDr. Miroslav Holík, CSc. 
prof. Ing. Jaroslav Churáček, DrSc. 

RNDr. Zdeněk Samec, DrSc. 

doc. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc. 
doc. Ing. Jan Staněk, CSc. 

doc. RNDr. Karel Macek, DrSc. 

Ing. Josef Koubek, CSc. 

Za Slovenskou chemickou společnost 
Ing. Eberhard Borsig, CSc. 

prof. Ing. Mikuláš Matherny, DrSc. 

doc. RNDr. Štefan Toma, CSc. 
prof. Ing. Dr. Jozef Tomko, DrSc. 

Náhradníci Hlavního výboru 

prof. Ing. Jan Pokorný, DrSc. 

Ing. Karel Müller 
prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. 

prof. Ing. Dr. Otakar Červinka, DrSc. 

Revizoři 

RNDr. Karel Habersberger, CSc. 
doc. Ing. Jaroslav Čepička, CSc. 

doc. Ing. Dr. Zdeněk Kučera, CSc. 

doc. Ing. Jindřich Nassler, CSc. 
Vedoucí sekretariátu ČSCH  

Ing. Markéta Bláhová 

 

 

Hlavní výbor České společnosti chemické  
pro období 1993–1996 
 
Předseda 

prof. Ing. Josef Horák, DrSc. 

Místopředseda 

prof. MUDr. RNDr. Vilím Šimánek, DrSc. 
Hospodář 

Ing. Ivo Paseka, CSc. 

Členové předsednictva 

doc. Ing. Karel Eckschlager, DrSc. 
RNDr. Pavel Drašar, CSc. 

Ing. Ladislav Cvak 

Členové výboru 

prof. Dr. Ing. Otakar Červinka, DrSc.  
prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc.  

doc. Ing. Jan Staněk, CSc. 

RNDr. Pavel Zachař, CSc.  
prof. Ing. Jaroslav Churáček, DrSc.  

doc. RNDr. Jiří Barek, CSc. 

prof. Ing. Karel Štulík, DrSc.  

RNDr. Pavel Drašar, CSc.  
RNDr. Miroslav Holík, CSc.  

Ing. Alexandra Šilhánková, CSc. 

prof. Ing. Karel Vytřas, DrSc. 
doc. Ing. František Kaštánek, DrSc. 

prof. Ing. Miloš Nepraš, DrSc. 

doc. Ing. Petr Pánek, CSc.  

prof. Ing. Miloslav Frumar, DrSc.  
Revizoři 

doc. Ing. Jaroslav Čepička, CSc. 

doc. Ing. Dr. Zdeněk Kučera, CSc. 

Náhradník 
RNDr. Karel Habersberger, CSc. 

Vedoucí sekretariátu ČSCH  

Ing. Markéta Bláhová 

 

Hlavní výbor České společnosti chemické  

pro období 1997–2001 
 

Hlavní výbor zřídil pro předsedu minulého výboru, pokud 
nebude dále volen předsedou, funkci „odstupující předse-

da“ (past president). 

Předseda  

prof. MUDr. RNDr. Vilím Šimánek, DrSc.  
Místopředsedové 

RNDr. Pavel Drašar, CSc., mezinárodní styky 

prof. Ing. Josef Horák, DrSc., odborné skupiny a místní 
pobočky 

Hospodář – pokladník 

doc. RNDr. Jiří Barek, CSc. (kooptován)  

Členové předsednictva 
Ing. Martin Fusek, CSc., marketing 

doc. RNDr. Bohumil Kratochvíl, CSc. (nevolený člen, 

šéfredaktor Chemických listů),  

Ing. Františka Pavlíková, CSc., spolupráce s odbornými 
společnostmi se vztahem k chemii 

doc. RNDr. Tomáš Trnka, CSc., péče o mladou generaci 
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chemiků 

Náhradníci předsednictva  

prof. Dr. Ing. Otakar Červinka, DrSc.  
doc. RNDr. Miroslav Holík, CSc.  

Členové výboru 

prof. Dr. Ing. Otakar Červinka, DrSc.  
prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc.  

Ing. Františka Pavlíková, CSc.  

Ing. Ladislav Cvak  

prof. Ing. Jaroslav Churáček, DrSc.  
RNDr. Pavel Zachař, CSc.  

prof. Ing. Karel Štulík, DrSc.  

Ing. Jan Tříska, CSc.  
Ing. Martin Fusek, CSc.  

Ing. Ivo Paseka, CSc.  

prof. Ing. Pavel Jandera, DrSc.  

Náhradníci Hlavního výboru 
doc. Ing. Petr Pánek, CSc.  

prof. Ing. Antonín Klásek, DrSc.  

prof. Ing. Miloš Nepraš, DrSc. 

Revizní komise  
doc. Ing. Karel Kefurt, CSc.  

Ing. Petr Sedmera, CSc.  

Vedoucí sekretariátu ČSCH  

Ing. Markéta Bláhová 
 

 

Hlavní výbor České společnosti chemické  
pro období 2001–2005 
 

Předseda  

prof. MUDr. RNDr. Vilím Šimánek, DrSc., EurChem, 

CChem, FRSC 
Místopředseda 

doc. RNDr. Pavel Drašar, CSc., EurChem, CChem, FRSC  

Hospodář 

doc. RNDr. Jiří Barek, CSc., EurChem  
Členové předsednictva 

Ing. Martin Fusek, CSc., spolupráce s kolektivními členy, 

firmami, marketing 

prof. RNDr. Bohumil Kratochvíl, CSc., EurChem, vedoucí 
redaktor časopisu Chemické listy 

Ing. Františka Pavlíková, CSc., spolupráce s kolektivními 

členy, firmami, marketing 
doc. Ing. Jitka Moravcová, CSc., péče o mladou generaci 

chemiků a zájmy žen 

Náhradníci předsednictva  

doc. Ing. Jan Tříska, CSc.  
RNDr. Pavel Zachař, CSc.  

Revizní komise  

doc. Ing. Karel Kefurt, CSc.  

Ing. Petr Sedmera, CSc.  
Ing. Ivo Paseka, CSc. 

Členové výboru 

Ing. Karel Bláha, CSc.  
RNDr. Pavel Zachař, CSc.  

prof. Ing. Jaroslav Churáček, DrSc.  

doc. RNDr. Petr Čársky, DrSc.  

prof. Ing. Ivan Lukeš, CSc.  
prof. Ing. Josef Horák, DrSc.  

doc. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.  

prof. Ing. Karel Štulík, DrSc.  

prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.  
Ing. Jan Tříska, CSc.  

Náhradníci Hlavního výboru 

prof. Ing. Pavel Jandera, DrSc.  

prof. Ing. Oldřich Paleta, CSc.  
prof. Ing. Karel Vytřas, DrSc. 

Revizní komise  

Ing. Petr Sedmera, CSc.  
doc. Ing. Karel Kefurt, CSc.  

Ing. Ivo Paseka, CSc. 

Vedoucí sekretariátu ČSCH  

Ing. Markéta Bláhová 
 

 

Hlavní výbor České společnosti chemické  
pro období 2005–2009 
 

Předsedkyně  

prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc., profesorka biochemie 

LF Univerzity Palackého 
Členové předsednictva 

prof. RNDr. Pavel Drašar, DSc. (1. místopředseda, oblast 

zahraničních styků, statutární zástupce předsedkyně) 

doc. RNDr. Jiří Barek, CSc. (hospodář)  
doc. Ing. Martin Fusek, CSc. (oblast marketingu) 

prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc. (práce s pobočkami 

a odbornými skupinami)  
Ing. Františka Pavlíková, CSc. (práce s kolektivními 

členy) 

doc. Ing. Karel Ventura, CSc. (práce s mladými chemiky)  

prof. Dr. Vilím Šimánek, DrSc., minulý předseda byl před-
sednictvem ustanoven do funkce 2. místopředsedy 

ČSCH  

Revizní komise  

doc. Ing. Karel Kefurt, CSc. (VŠCHT Praha)  
Ing. Ivo Paseka, CSc. (Ústav anorganické chemie AV ČR, 

Praha) 

Ing. Petr Sedmera, CSc. (Mikrobiologický ústav AV ČR, 
Praha) 

Členové výboru  

Ing. Karel Bláha, CSc. (MŽP ČR, Praha)  

doc. Ing. Michal Holčapek, Ph.D. (Univerzita Pardubice)  
prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc. (Masarykova Univerzi-

ta, Brno)  

prof. Ing. Vladimír Křen, DrSc. (Mikrobiologický ústav 
AV ČR, Praha) 

prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D. (Univerzita Palackého, 

Olomouc)  

prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc. (VŠCHT Praha) 
RNDr. Václav Slovák, Ph.D. (Univerzita Ostrava) 

prof. Ing. Karel Štulík, DrSc. (UK Praha)  

doc. Ing. Jan Tříska, CSc. (Ústav ekologie krajiny AV ČR, 
České Budějovice)  

prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc. (Univerzita Palackého, 
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Olomouc)  

RNDr. Pavel Zachař, CSc. (VŠCHT Praha)  
prof. RNDr. Bohumil Kratochvíl, DSc. (VŠCHT Praha) 

vedoucí redaktor Chemických listů  

Náhradníci Hlavního výboru 

doc. Ing. Jana Čopíková, CSc. (VŠCHT Praha) 
doc. RNDr. Tomáš Elbert, CSc. (ÚOCHB AV ČR Praha) 

doc. RNDr. Jarmila Vinšová, CSc. (Farmaceutická fakulta 

UK, Hradec Králové) 

Vedoucí sekretariátu ČSCH  
RNDr. Helena Pokorná 

 

 

Hlavní výbor České společnosti chemické  

pro období 2009–2013 
 

Předsedkyně  

prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc., profesorka biochemie 
LF Univerzity Palackého 

Členové předsednictva:  

Jiří Barek, hospodář, profesor analytické chemie Přírodo-

vědecké fakulty UK 
Pavel Drašar, první místopředseda a statutární zástupce, 

profesor organické chemie VŠCHT Praha 

Martin Fusek 
Jaroslav Koča  

Václav Slovák  

Jarmila Vinšová, druhá místopředsedkyně, docentka orga-

nické chemie Farmaceutické fakulty UK v Hradci Krá-
lové 

Bohumil Kratochvíl, Ex offo, vedoucí redaktor časopisu 

Chemické listy 
Revizoři 

Oldřich Lapčík  

Ivo Paseka 

Karolina Pecková  
Členové výboru 

Karel Lemr  

Karel Ventura  

Jitka Moravcová  
Jaroslav Koča  

Vladimír Křen  

Zdeňka Kolská  
Viktor Kanický  

Jan Tříska 

Karel Bláha  

Stanislav Kafka  
Náhradníci Hlavního výboru 

Michal Holčapek  

Františka Pavlíková  

Hana Čtrnáctová 
Vedoucí sekretariátu ČSCH  

RNDr. Helena Pokorná 

 

 

Hlavní výbor České společnosti chemické  
pro období 2013–2017 
 
Předseda  

Jan John  

Místopředsedové 

Pavel Drašar  
Jitka Ulrichová, minulá předsedkyně Společnosti 

Hospodář 

Petra Šulcová  

Členové předsednictva  
Filip Bureš  

Oldřich Lapčík  

Václav Slovák  

Petra Šulcová  
Pavel Chuchvalec, šéfredaktor časopisu Chemické listy 

Členové výboru 

Jiří Barek  
Markéta Bláhová  

Filip Bureš  

Martin Fusek  

Viktor Kanický  
Petr Klusoň (na funkci rezignoval)  

Zdeňka Kolská  

Oldřich Lapčík  
Jitka Moravcová  

Jan Tříska  

Irena Valterová 

Karel Ventura  
Náhradníci Hlavního výboru 

Hana Čtrnáctová (po rezignaci P. Klusoně se stala členkou 

HV)  

Jana Čopíková 
Tomáš Wágner  

Revizní komise  

Žaneta Dohnalová  

Karolina Pecková 
Kateřina Valentová  

Vedoucí sekretariátu ČSCH  

RNDr. Helena Pokorná 
 

 

Hlavní výbor České společnosti chemické  
pro období 2017–2021 
 

Předseda 

prof. Ing. Jan John, CSc. (Praha) 

1. místopředsedkyně 

prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc. (Olomouc) 
2. místopředseda 

prof. RNDr. Pavel Drašar, DSc. (Praha) 

Hospodář 

prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D. (Pardubice) 
Členové předsednictva 

prof. RNDr. Bohumil Kratochvíl, DSc. – šéfredaktor 

časopisu Chemické listy (Praha) 

doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D. (Ostrava) 
prof. Ing. Tomáš Navrátil, Ph.D. (Praha) 
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prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D. (Brno) 

Členové výboru 

prof. RNDr. Jiří Barek, CSc. (Praha) 
Ing. Markéta Bláhová (Praha) 

prof. Ing. Martin Fusek, CSc. (Praha) 

prof. Ing. Jan John, CSc. (Praha) 
prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc. (Brno) 

doc. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D. (Ústí nad Labem) 

prof. RNDr. Oldřich Lapčík, Ph.D. (Praha) 

doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D. (Ostrava) 
prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D., DSc. (Praha) 

doc. RNDr. Irena Valterová, CSc. (Praha) 

prof. RNDr. Jiří Vohlídal, CSc. (Praha) 
Náhradníci Hlavního výboru 

doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc. 

Ing. Petr Beier, Ph.D. 

prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. 
Revizní komise 

RNDr. Karolina Schwarzová, Ph.D. (Praha) 

Ing. Ivona Sedlářová, Ph.D. (Praha) 

doc. Ing. Kateřina Valentová, Ph.D. (Praha) 
Vedoucí sekretariátu ČSCH  

RNDr. Helena Pokorná 

 
 

Hlavní výbor České společnosti chemické  
pro období 2021–2025 
 

Předseda 
prof. Ing. Tomáš Navrátil, Ph.D. (Praha) 

1. místopředseda 

prof. Ing. Jan John, CSc. (Praha) 

2. místopředseda 
prof. RNDr. Pavel Drašar, DSc. (Praha) 

Hospodář 

prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D. (Pardubice) 

Členové předsednictva 
Ing. Peter Barath, Ph.D. (Praha) 

doc. RNDr. Jan Petr, Ph.D. (Olomouc) 

doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D. (Ostrava) 

prof. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D. (Praha) – 
šéfredaktor časopisu Chemické listy 

Členové výboru 

prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D. (Brno) 
prof. RNDr. Jiří Barek, CSc. (Praha) 

RNDr. Aleš Daňhel, Ph.D. (Brno) 

Mgr. Martin Hrubý, Ph.D., DSc. (Praha) 

doc. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D. (Ústí nad Labem) 
prof. RNDr. Bohumil Kratochvíl, DSc. (Praha) 

prof. RNDr. Oldřich Lapčík, Ph.D. (Praha) 

doc. Ing. Renáta Šelešovská, Ph.D. (Pardubice) 
prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D., DSc. (Praha) 

prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc. (Olomouc) 

Náhradníci Hlavního výboru 

Ing. Markéta Bláhová (Praha) 
prof. Ing. Jiří Hanusek, Ph.D. (Pardubice) 

RNDr. Lucie Korecká, Ph.D. (Pardubice) 

Revizní komise 

RNDr. Jan Fischer, Ph.D. (Praha) 

Ing. Ivona Sedlářová, Ph.D. (Praha) 
doc. Ing. Kateřina Valentová, Ph.D. (Praha) 

Vedoucí sekretariátu ČSCH  

RNDr. Helena Pokorná 
 

 

LITERATURA 

 
1. Hanč O.: 100 let v Československé společnosti che-

mické, její dějiny a vývoj 1866–1966, Academia, na-

kladatelství ČSAV, Praha 1966. 

2. Jenšovský L. (ed).: Československá společnost che-
mická při ČSAV, Slovenská chemická spoločnosť pri 

SAV 1976–1985, Academia, Praha 1985. 

3. Drašar P.: Chem. Listy 115, 506 (2021). 

4. Kratochvíl B., Drašar P.: Chem. Listy 115, 498 

(2021). 
 

 

 
● Řápková R., Drašar P.: Chem. Listy 116, 631–637 

(2022).  

● https://doi.org/10.54779/chl20220631 

 
 

 

 



Chem. Listy 116, 629−656 (2022)                                                                                                                                             Bulletin 

638 

Pavel Drašar 
 
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 5, 

166 28 Praha 6 

drasarp@vscht.cz  

 

Klíčová slova: český chemický časopis, Časopis chemiků 

českých, Zprávy spolku chemikův českých, Listy chemické 
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O dávnověku českých chemických informačních 
zdrojů psal nedávno Šihánek1 a v dobách dávných Černý2; 

dovolujeme si informovat zde o témže, poněkud obšírněji. 

Jak píše v prvém čísle 
„Redakce“, jevilo se již v roce 

1868 vhodné přidat k českým 

odborným časopisům i časopis 

chemický. Prvého ledna 1869 
vyšlo prvé číslo Časopisu che-

miků českých v komisi Františ-

ka Řivnáče, knihkupce v domě 
muzejním, pod redakcí vydava-

tele Phil. dr. Karla Otakara 

Čecha (palác Colloredo, dnes 

Karlova ulice Praha). Časopis 
tiskla tiskárna dr. Edv. Grégra 

v Praze. Roční předplatné bylo 

za 3 zlaté (studenti 2 zl.). (Pro 
srovnání, odborné knihy nabí-

zené v časopise stály od 50 kr. do 3 zl., oběd týž rok 

v „chudinské“ restauraci Oul na Smíchově stál 16 krejcarů 

(jedna zlatka měla 100 krejcarů). Minimální služné učitele 
bylo 300 zlatých ročně).  

Od čísla osm prvého ročníku je na obálce uveden jako 

hlavní spolupracovník prof. František Štolba. Od čísla 
desátého na titulní straně přibyl nápis „spol organ cukro-

varníků východních Čech“, Spolek Isis používal časopis 

k oznamování schůzí a zpráv, používali jej však i pivovar-

níci. První ročník dosáhl objemu 160 stran. V čísle 3 dru-
hého ročníku se začala objevovat masivní inzerce. Od čísla 

8 druhého ročníku měl časopis jen 4 strany a čísla 8–10 

přinášely na pokračování spis J. Suka o F. O. Poupěm. 
Poslední 12. číslo mělo 8 stran a celý ročník dosáhl 

40 stran. 

Od čísla 1 třetího ročníku (1871) vychází Časopis 

chemiků českých s jediným podtitulem Archiv původních 
prací českých z oboru lučby, pod stejným vydavatelem, 

jako příloha časopisu Průmyslník, List věnovaný zájmům 

veškerého průmyslu, pod heslem Bez průmyslu – není 
blahobytu. V srpnu a září časopis nevyšel a v říjnu tam již 

nebyla příloha Časopisu chemiků českých. Chemici 

a zejména cukrovarníci do časopisu dále přispívali. Číslo 

12 třetího ročníku přináší rozsáhlou zprávu o zpronevěře 
týkající se K. O. Čecha a řady časopisů. Číslo 12 šestého 

ročníku přináší obsáhlou stížnost na to, že zároveň 

s časopisem začalo vycházet deset časopisů konkurenč-

ních. 
Poslední ročník, sedmý, Průmyslníka rediguje a vydá-

vá svým nákladem inženýr J. Janák tiskem Antonína Ren-

na v Praze. Časopis je k dispozici v Národní knihovně3. 
Ani Průmyslník neměl zřejmě jednoduchý osud, začal totiž 

vycházet roku 1857 jako příloha časopisu Živa2. 

Pochodeň nebyla uhašena, pou-

ze zvednuta jinou rukou, již 
v roce 1872 začal vydávat Voj-

těch Šafařík vlastním nákladem 

Zprávy spolku chemikův čes-
kých (tiskem Dr. J. Pichla 

a spol.). I Šafařík se v úvodu 

dotýká historie české chemické 

literatury. Chválí ideu založení 
Časopisu chemiků českých 

s tím, že učitelé chemie mají 

těžkou situaci s výukou 
v češtině a že doufá, že je nabí-

ledni nutnost vydávání pravidel-

ného časopisu chemického. 

Zprávy vycházely v letech 1872–1876. Prvý ročník 
obsahoval 200 stran a druhý ročník publikoval objem 172 

stran. V obou ročnících Spolek podrobně referoval o svých 

schůzích, exkursích, financích, knihovně a členské základ-
ně. Udržování časopisu samotným Šafaříkem bylo asi ob-

tížné, neboť ze zápisu plyne, že by financování Zpráv měl 

převzít Spolek4 „z jmění základního“. Druhým ročníkem 

časopis končí. Časopis je k dispozici v NTK5. 
Na schůzi 24. června 1876 se 

usnesl výbor vydávati orgán 

spolkový, vedle Zpráv spolku 
chemikův českých, které měly 

mít orientaci na práce vědecké, 

nový časopis Listy chemické 

věnovaný zájmům chemické 
technologie. Prvé číslo nového 

časopisu vyšlo 1. října 1876 

(cit.6). Podtitul časopisu byl Ča-
sopis věnovaný zájmům technic-

ké lučby. Orgán Spolku chemiků 

českých. Vychází nákladem 

Spolku, tiskne Dr. J. B. Pichl, 
vydává Karel Preis, redigují 

Karel Preis7 a Antonín Bělohoubek. Časopis (v jednom 

nebo dvou arších) vychází měsíčně. Předplatné se od roku 
1868 příliš nezměnilo, činí pro členy spolku 2 zl., pro 

KRÁTKÝ PŘÍBĚH NEJSTARŠÍHO ČESKÉHO CHEMICKÉHO ČASOPISU 

A JEHO POKRAČOVÁNÍ 
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nečleny 4 zl. Zajímavá je cena za otištění reklam, 10 zl. za 

celou stranu časopisu.  
V lednu roku 1877 vyšlo druhé první číslo prvního 

ročníku a tím časopis přešel do řádného ročního cyklu. 

Časopis je k dispozici v NTK8. 

Z výše uvedeného lze vyvodit fakt, že chemici mají 
v Čechách nepřetržitou příležitost odebírat a používat che-

mický časopis již od roku 1868. Před tím publikovali che-

mici v časopisech Živa, případně v publikacích knižních. 
Černý2 uvádí jako prvou česky psanou osmerkovou knihu 

„Cesta spravedlivá v alchymii Antonyna z Florencye che-

mika Wlaského, od Slouhy geho sepsaná na pergameně 

Léta 1457, Přepsaná za panování Czýsaře Leopolda“. 
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Ze života chemických společností 

11. ročník soutěže Cena Metrohm 2022 
 

Díky zlepšené pandemické situaci mohl letos 11. roč-
ník této významné a užitečné soutěže proběhnout v reálné 

formě a udělené ceny byly slavnostně předány na semináři 

firmy Metrohm „Moderní elektroanalytické metody“ na 
Katedře analytické chemie Přírodovědecké fakulty Univer-

zity Karlovy dne 18.5.2022. Tradičně příjemná atmosféra 

tohoto semináře spolu se značným počtem účastníků po-

trhla význam této soutěže pro současnost i budoucnost 
české i slovenské elektroanalytické (a nejen té) chemie. 

Potenciál vzniklý kombinací staroslavné Univerzity Karlo-

vy a moderní firmy Metrohm a efektivní spolupráce s Ús-
tavem fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR 

a VŠCHT Praha se jednoznačné odráží v rostoucí kvalitě 

i významu této soutěže a jejím dopadu na českou chemic-

kou komunitu v oblasti elektroanalytické chemie, ale 
i Ramanovy spektrometrie a iontové chromatografie. Insti-

tuce, jejichž loga jsou uvedena v záhlaví tohoto článku, 

k tomu nepochybně velmi významně přispěly. Stejně jako 
v minulém roce bylo i letos uděleno pět Cen Metrohm, 

každá dotovaná částkou 10 000 Kč, za nejlepší publikaci 

mladého analytického chemika (tři ceny v oblasti elektroa-

nalytické chemie, jedna cena v oblasti UV-Vis-NIR spek-
troskopie a Ramanovy spektrometrie a jedna cena v oblasti 

kapalinové chromatografie pro separaci iontových a polár-

ních látek). Odborná porota tvořená sedmi předními český-
mi odborníky v oblasti analytické chemie vybrala z celkem 

22 přihlášených publikací ze sedmi vysokých škol či ústa-

vů Akademie věd ČR následující vítězné práce: 
Ceny Metrohm 2022 za nejlepší publikaci mladého 
chemika v oblasti elektroanalytické chemie získali 
HESKO ONDREJ (Biofyzikální ústav AV ČR a Masa-

rykova Univerzita) za práci A simple electroanalysis of 
polyG RNA in mixtures with 3',5'-cyclic guanosine 

monophosphate achieved by selective desorption of the 

monomers from the electrode surface v prestižním časo-

pise Journal of Electroanalytical Chemistry 901, 

115773 (2021). 

MELNÍKOVÁ EVA (STU Bratislava) za práci Chrono-

potentiometric analysis of single histones and histone 

octamer at charged surfaces ve špičkovém časopise 

ChemElectroChem 8, 3360–3365 (2021). 

ŠRÁMKOVÁ EVA (VŠCHT Praha) za práci Quantifi-

cation of electrocatalytic activity of glassy carbon 

electrode v renomovaném časopise Electrochimica Acta 

379, 138177 (2021). 
Cenu Metrohm za nejlepší publikaci mladého chemika 
v oblasti kapalinové chromatografie pro separaci ionto-

vých a polárních látek získala 
MOLNÁROVÁ KATARINA (Univerzita Karlova) za 

práci Comparison of human IgG glycopeptides separa-

tion using mixed-mode hydrophilic interaction/ion-
exchange liquid chromatography and reversed-phase 

mode v uznávaném časopise Analytical and Bioanalyti-

cal Chemistry 413, 4321–4328 (2021). 
Cenu Metrohm za nejlepší publikaci mladého chemika 

v oblasti UV-Vis-NIR a Ramanovy spektrometrie získal 
VOLOCHANSKYI OLEKSANDR (VŠCHT Praha) za 

práci Electroless deposition via galvanic displacement 

as a simple way for the preparation of silver, gold, and 

copper SERS-active substrates v mezinárodně uznáva-

ném časopise Colloids and Surfaces A: Physicochemical 

and Engineering Aspects 616, 126310 (2021). 
Cenu firmy Metrohm za celoživotní přínos k rozvoji 

elektroanalytické chemie naprosto zaslouženě získal 
prof. Jiří Janata, Ph.D. (Georgie Tech, USA) za přínos 
v oblasti netradičních elektroanalytických metod. 

 

Jak již bylo uvedeno, k předání cen došlo na slavnost-

ním semináři na Katedře analytické chemie PřF UK 

v Praze, kde je umístněná i velmi reprezentativní Demon-
strační laboratoř firmy Metrohm, pod záštitou rektora 

VŠCHT Praha prof. P. Matějky a děkana PřF UK 

prof. J. Zimy. Úvodní přednášku na tomto semináři věno-
vanou referentním elektrodám v neideálních prostředích 

přednesl prof. Janata. Rektor VŠCHT Praha prof. Matějka 

přednesl přednášku věnovanou vibrační spektroskopii od 
makrosvěta po nanosvět a prof. Bouzek z VŠCHT Praha 

přednesl přednášku věnovanou matematickému modelová-

ní membránových procesů. Neméně zajímavé a podnětné 

byly i další přednášky prof. Vacka z Univerzity Palackého 
(Elektrochemická analýza fytokanabinoidů a jejich využití 

v praxi), Dr. Lišky z ÚFCH JH AV ČR (Elektrochemické 

vlastnosti fotoiniciátorů na bázi acylgermanů), Ing. Volo-
chanskyiho z VŠCHT Praha (Vývoj metodiky přípravy 

plasmonických kompozitních substrátů pro pokročilé tech-

niky vibrační spektroskopie), prof. Ludvíka z ÚFCH JH 
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AV ČR (100 let polarografie a její význam pro fyzikální 

chemii), prof. Barka z PřF UK (100 let polarografie a její 
význam pro analytickou chemii), Dr. Kozlíka z PřF UK 

(Separace a predikce retenčního chování intaktních glyko-

peptidů v hydrofilní interakční kapalinové chromatografii) 

a prof. Labudy z STU Bratislava (Analytická chemie nano-
materiálů). Závěrečná přednáška Dr. Stočese z Metrohm 

ČR (Proč je elektrochemie klíčem k budoucnosti) nejen 

podtrhla nezastupitelnou roli firmy Metrohm ČR v této 
oblasti, ale byla i důstojným vyvrcholením tohoto seminá-

ře a připomenutím 100 let od objevu polarografie. Symbo-

lickou tečkou pak byla návštěva Demonstrační laboratoře 

firmy Metrohm na PřF UK a skvělý raut 
s neopakovatelnou atmosférou a příležitostí k mnoha uži-

tečným diskusím. 

Bližší informace o této akci i o dalších akcích zajíma-
vých pro nejširší analytickou komunitu lze nalézt na 

www.metrohm.com/cs-cz. Zde jsou i informace o Demon-

strační laboratoři firmy Metrohm na Přírodovědecké fakul-

tě Univerzity Karlovy v Praze na Albertově. Další infor-
mace ochotně poskytne autor těchto řádků. 

Závěrem považuji za svou milou povinnost poděkovat 

za celou Českou společnost chemickou i za její Odbornou 
skupinu analytické chemie firmě Metrohm ČR za rozsáh-

lou a účinnou podporu našich aktivit a pozvat vás na řadu 

dalších zajímavých akcí pořádaných touto firmou, které 

jsou vždy stejně kvalitní jako její moderní a neobyčejně 
spolehlivé přístroje. 

 

Jiří Barek, předseda Odborné skupiny analytické chemie 
České společnosti chemické 

 

 

Vykročení do druhé desítky série seminářů 
„Potlach o vybraných kapitolách z (bio)
elektroanalytické chemie“ 

 
Pandemie covidu-19 nepříznivě ovlivnila konání 

mnoha našich aktivit. Mezi nimi bylo též pořádání konfe-

rencí a seminářů. Nicméně na jaře letošního roku jsme se 
konečně mohli pustit do vědeckého setkávání s velikým 

nadšením a s plnou vervou (i když s neustále se nad námi 

vznášejícím přízrakem nové covidové vlny). Samozřejmě 

ani „Potlachy“ (jejich historie byla shrnuta v Bulletinu, 
Chem. Listy 116, 81 (2022)) nemohly zůstat stranou. Po-

tlachem s pořadovým číslem XI jsme vstoupili do druhé 

desítky těchto úspěšných seminářů. Vrátili jsme se opět do 

Prahy, do příjemného prostředí Ústavu fyzikální chemie J. 
Heyrovského AV ČR, v.v.i., kde jsme se sešli ve středu 

14. září. 

Přestože jsou zářijové dny přeplněny nejrůznějšími 
konferencemi a ovlivněny začínající výukou na vysokých 

školách, tři desítky zájemců o zopakování, upevnění a 

rozšíření svých vědomostí z chemometrie, biostatistiky a 

obecně o používání statistických metod v (elektro)chemii a 
biochemii zaujaly připravená místa v Brdičkově poslu-

chárně. O své vědomosti a zkušenosti se tentokrát podělili 

prof. Tomáš Navrátil (Ústav fyzikální chemie J. Heyrov-

ského AV ČR, v.v.i., Praha), prof. Jiří Zima 

(Přírodovědecká fakulta UK, Praha) a doc. David Milde 
(Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého 

v Olomouci, Olomouc). V neformální atmosféře probíhala 

i diskuse, v níž si účastníci vyměnili své poznatky z apli-

kace statistiky v praxi. 
Tak jako v případě všech předchozích Potlachů (a 

mnoha dalších (nejen) elektrochemických akcí), bylo pořá-

dání akce podpořeno firmou Metrohm Česká republika. 
Děkujeme! 

Máme radost, že řada neformálních Potlachů pokraču-

je. I tentokrát bylo setkání zakončeno plánováním dalšího 

setkání. Přesně podle hesla: „Potlach XI“ je mrtev! Ať žije 
„Potlach XII“. 

Tomáš Navrátil, Karolina Schwarzová, Miroslav Fojta 

Odborná skupina analytické chemie ČSCH 

 
 

Zahájení činnosti Odborné skupiny chemie  
životního prostředí ČSCH 

 
Odborníky v oblasti Chemie a technologie ochrany 

životního prostředí potěší informace o obnovení činnosti 

Odborné skupiny Chemie životního prostředí České spo-
lečnosti chemické. Volby do výboru OS CHŽP ČSCH 

proběhly ve dnech 14.–25. 2. 2022. Zvoleným předsedou 

se stal prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc., pozici místo-

předsedy zastává prof. Ing. Jiří Kučerík, Ph.D., místa jed-
natelky se zhostila Ing. et Ing. Klaudia Köbölová a funkci 

hospodářky vykonává Ing. Mgr. et Mgr. Ludmila Baláko-

vá, Ph.D., MBA. 
Další důležité informace týkající se fungování a akti-

vit v rámci OS CHŽP ČSCH můžete sledovat na webo-

vých stránkách naší skupiny (https://oszp.csch.cz/), kde se 

kromě základních údajů (historie, výbor, činnost) dozvíte 
podrobnosti o členství, významných akcích, nabídkách 

pracovních pozic, možnostech spolupráce a v neposlední 

řadě také o aktuálně publikovaných odborných pojedná-
ních a realizovaných projektech. 

Foto: Potlach XI, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, 
v.v.i., Praha, 14. 9. 2022. 

http://www.metrohm.com/cs-cz
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Závěrem bychom chtěli pozvat případné zájemce 

z řad odborné veřejnosti ke členství v naší oborové skupi-
ně a participaci na společných aktivitách a projektech na 

národní i mezinárodní úrovni.  

 

Výbor OS CHŽP ČSCH 

41. Moderní elektrochemické metody 
 

Neuplynulo ani sedm měsíců od 40. ročníku a my 

jsme se opět sešli v Jetřichovicích k zahájení prvního roč-
níku páté dekády mezinárodní konference Moderní elek-

trochemické metody (41. MEM), tentokrát v tradičním 

květnovém termínu. 

Historii konference není třeba čtenářům Chemických 
listů představovat. Určitě ji znají ať již z vlastní zkušenos-

ti, nebo z Bulletinů Asociace českých chemických společ-

ností (4. číslo 50. ročníku, str. 620–621 a 1. číslo 53. roční-
ku, str. 83–84). V komprimované podobě ji lze nalézt i na 

stránkách Wikipedie (https://cs.wikipedia.org/wiki/

Modern%C3%AD_elektrochemick%C3%A9_metody_

(konference)). 
Covidová doba odezněla, a tak se konečně mohou 

vědečtí pracovníci i studenti účastnit fyzicky konferencí. 

Bohužel naše MEM nebyly jedinou konferencí pořádanou 
v květnovém čase. Tento fakt spolu s krátkým časem, jenž 

uplynul od minulého ročníku, způsobil, že počet účastníků 

nedosáhl rekordních, nýbrž jen průměrných hodnot. Též 

mezinárodně-politická situace nebyla příznivě nakloněna 
participaci zahraničních účastníků. Přesto zahraniční od-

borníci do Jetřichovic přijeli (ani po téměř 30 letech od 

rozdělení našich republik nepovažujeme hosty ze Sloven-
ska za cizince). Bohužel, jako již po mnoho let, zástupců 

z průmyslové praxe bylo jako šafránu. 

Zahájení konference proběhlo netradičně v nedělním 

odpoledni v jetřichovickém hotelu Bellevue a pokračovalo 
v pondělí ráno, kdy byl odstartován maraton téměř šesti 

desítek elektrochemických i neelektrochemických předná-

šek v češtině, slovenštině i angličtině v podání vědeckých, 
odborných vysokoškolských i akademických pracovníků 

a studentů různých stupňů z ČR, Slovenska, Polska 

a Ukrajiny. Hlavním cílem bylo seznámit přítomné 

s novými poznatky v oblasti elektrochemických metod, 
s využitím nejmodernější techniky, nových materiálů 

a měřicích postupů. Někteří studenti využili jedinečnou 

možnost prezentovat své „prvotiny“ před náročným, ale 
zároveň tolerantním publikem, působit v roli předsedající-

ho sekce nebo zajišťovat technickou podporu. 

Přednášky byly velmi účelně a vhodně doplněny pre-
zentacemi komerčních firem. Čeho si však vážíme nejvíce, 

je fakt, že si MEM i přes vysokou odbornou úroveň zacho-

vávají neformální atmosféru a dostatečný prostor 

k diskusím, a to i během přestávek, odpoledního výletu či 
v záložním konferenčním prostoru K1 pod Mariinou vy-

hlídkou, jenž je značen i na turistických mapách. 

Pro zájemce, kteří se nemohli zúčastnit osobně, je 
k dispozici sborník (https://www.bestservis.eu/images/file/

Sbornik_metody22.pdf), který byl ihned po skončení kon-

ference zaslán k indexaci ve Web of Science – Conference 

Proceedings Citation Index (Clarivate Analytics). Doufá-
me, že bude akceptován, stejně jako u předcházejících 

deseti ročníků. 

Poděkování patří sponzorům a prezentujícím se fir-
mám, bez jejich přízně bychom se v dnešní době při orga-

nizaci konference neobešli. Generálním sponzorem MEM 

je firma Metrohm, Česká republika, s.r.o., zastoupená ředi-

telem Dr. Peterem Barathem, která dlouhodobě podporuje 
vzdělávání mladých vědeckých pracovníků, rozvoj elek-

trochemie, ale i jiných, zejména chemicko-analytických 

odvětví. Dále pak poděkování patří firmě ComArr, spol. 
s r.o., České společnosti chemické, International Society of 

Electrochemistry, ChemPubSoc Europe, Fisher-Scientific, 

P-Lab, 2Theta a časopisu Chemagazín. 

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

Akce v ČR a v zahraničí                                    

Odborná setkání 

https://www.bestservis.eu/images/file/Sbornik_metody22.pdf
https://www.bestservis.eu/images/file/Sbornik_metody22.pdf
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Rádi bychom poděkovali i všem účastníkům konfe-

rence, kteří svou přítomností, svými přednáškami, kon-
struktivními komentáři nebo účastí v neformálních disku-

sích pomohli dosáhnout odpovídající vysoké úrovně této 

tradiční mezinárodní vědecké konference. 

Od těch, kteří mají MEM („Jetřichovice“) zapsané ve 
svém plánovacím kalendáři, si můžeme opsat plánovaný 

termín 42. ročníku MEM, tj. 22.–26. 5. 2023. A kde jinde 

by se mohl konat než v hotelu Bellevue v Jetřichovicích 
u Děčína. 

Loučíme se s pozdravem: „Elektrochemickým konfe-

rencím zdar a Moderním elektrochemickým metodám 

zvlášť!“ 
 

T. Navrátil, Česká společnost chemická 

L. Srsenová, BEST servis 

 
 

Konference 7th International Conference on Bio-

Sensing Technology, ve dnech 22.–25. 5. 2022, 
Sitges, Španělsko 

 

Ve dnech 22.–25. 5. 2022 proběhla ve španělském 

městě Sitges nedaleko Barcelony sedmá mezinárodní kon-
ference zaměřená na bio-senzorové technologie – 7th Inter-

national Conference on Bio-Sensing Technology pořádaná 

skupinou Elsevier. Připravený program konference byl 
klasicky rozdělen na přednášky, posterové sekce, 

workshopy a společenské aktivity. První oficiální den kon-

ference byl věnován praktickému workshopu věnujícímu 

se voltametrickým, amperometrickým, potenciometrickým 
a impedančním biosenzorům. Setkání bylo organizováno 

společností Zimmer and Peacock. Druhý den začal úvod-

ním přivítáním účastníků, po kterém následovala první 
sekce odborných přednášek věnující se charakterizaci 

a popisu nových biomarkerů a bioreceptorů. Sekci otevřel 

profesor Mervyin Singer působící na londýnské univerzitě 

přednáškou o využití a aplikaci nových biosenzorů 
v intenzivní medicíně. Následující prezentace se věnovaly 

imunodetekci cirkulujícího proteinu p53, novým možnos-

tem detekce toxinů vyskytujících se v mořské vodě nebo 
časné diagnostice chronického onemocnění ledvin. Po 

první sekci přednášek následoval prostor pro prezentaci 

první série vybraných posterů. Témata posterů se zaměřo-

vala na velké množství specializací v oblasti aplikace bio-
senzorů. Pokud se zaměříme na oblasti biomedicíny, tak 

bylo možné diskutovat k problematice forenzní detekce 

z lidských tekutin, využití neuronových exosomů při de-
tekci Alzheimerovy nemoci nebo detekci tetracyklinových 

reziduí v mléku. Po prezentaci vybraných posterů a pro-

běhlé diskusi následovala druhá sekce přednášek věnující 

se charakterizaci povrchu a využití nanomateriálů při výro-
bě biosenzorů. Blok přednášek otevřela Kristen Dellinger 

věnující se využití zinkových povrchů v spektroskopické 

detekci. Následující prezentace se věnovaly elektroche-
mickým metodám založeným na grafenových kvantových 

tečkách nebo fluorescenčním metodám sledování akutních 

a chronických tkáňových poškození. Den byl zakončen 

společenským setkáním, kde nastal prostor na dodatečnou 

výměnu a sdílení informací mezi účastníky. Následující 
den začal v dopoledních hodinách třetí sekcí přednášek, 

která se věnovala novinkám v možnostech detekčních 

technologií. První prezentace doktorky Aoife Morrin 

z Dublin City University rozebírala problematiku budouc-
nosti personalizovaných diagnostických zařízení (umístěné 

na těle uživatele). Další přednášky zahrnuté do stejné sek-

ce popisovaly možnosti průběžného monitorování hladin 
kortizolu v krvi pacienta nebo představily nanosenzor 

schopný detekovat biomarkery stresu v lidských slinách 

v reálném čase v přenosném zařízení. Po skončení sekce 

znovu následovala posterová část, tentokrát s druhou sku-
pinou vybraných projektů. Postery se opět věnovaly širo-

kému spektru oblastí a představovaly například návrh sen-

zoru na detekci spánkové fáze na základě rádiového vlně-
ní, nebo třeba návrh holografického senzoru určeného na 

biochemickou diagnostiku. Po druhé posterové časti pro-

gramu následovala již čtvrtá sekce přednášek, která se 

věnovala modelování a instrumentalizaci biosenzorových 
technologií. První prezentace patřila doktorovi Frankovi 

Biedermannovi z Karlsruhe Institute of Technology 

a uceleně vysvětlovala postup a vývoj metod určených na 
diagnostiku malých molekul v biologických vzorcích. 

Další prezentace představila využití umělé inteligence 

v analýze signálů fotonického senzoru určeného pro identi-

fikaci karcinomu děložního čípku.  
Poslední den konference se věnoval převážně praktic-

ké aplikaci biosenzorů a detekčních technologií založe-

ných na biosenzorech v praxi. Tématu byla opět věnována 
série přednášek a prezentací. Úvodní velmi inspirativní 

přednášku o možnostech využití především lateral flow 

biosenzorů prezentoval Arben Merkoci.  

Na závěr lze konstatovat, že po několikaletém přeru-
šení byla tato akce znovu prostorem pro vytváření nových 

výzkumných spoluprací. Z konference byl vydán sborník 

na internetové platformě v Oxford Abstracts. 
 

LITERATURA 

 
1. https://www.elsevier.com/events/conferences/

international-conference-on-bio-sensing-technology 
 

Rene Kizek 

Fakultní nemocnice v Motole 

 
 

18. mezinárodní studentská konference 
„Modern Analytical Chemistry“ 

Ve dnech 15. a 16. září 2022 pořádala Katedra analy-
tické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy 

již 18. ročník mezinárodní studentské konference „Modern 

Analytical Chemistry“. Tato již tradiční studentská konfe-
rence je mezinárodním fórem pro doktorandy oboru analy-

tická chemie, na kterém mohou nejen představit a diskuto-

https://www.elsevier.com/events/conferences/international-conference-on-bio-sensing-technology
https://www.elsevier.com/events/conferences/international-conference-on-bio-sensing-technology
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vat výsledky své vědecké práce, ale i zdokonalovat se 

v prezentačních a jazykových dovednostech a navazovat 
spolupráci. Konference se opět konala pod záštitou Divisi-

on of Analytical Chemistry, European Chemical Society 

a Odborné skupiny analytické chemie České společnosti 

chemické. 
Své příspěvky na konferenci předneslo třicet osm 

přednášejících z osmi různých univerzit celkem šesti zemí: 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w 
Krakowie (Polsko), Ankara University (Turecko), The 

Hebrew University of Jerusalem (Izrael), Universität Re-

gensburg (Německo), Univerzita Karlova (Praha, ČR), 

Univerzita Komenského v Bratislave (Slovensko), 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Polsko) 

a Vysoká škola chemicko-technologická (Praha, ČR). Tři 

přednášející se zúčastnili prostřednictvím videokonferenč-
ního nástroje Google Meet. 

Všechny příspěvky, které na konferenci zazněly, měly 

vysokou odbornou úroveň a věnovaly se jak vývoji nových 

analytických technik či optimalizaci podmínek stanovení, 
tak environmentálním, medicínským či potravinářským 

aplikacím analytické chemie. Odborná porota proto s potě-

šením udělila následující ocenění: 

− Metrohm CZ cenu za nejlepší prezentaci v oblasti 

elektroanalytické chemie získal pan Din Zelikovich, 

MSc. (The Hebrew University of Jerusalem) za práci 

Shell‑matrix interaction in nanoparticle-imprinted 
matrices: Implications for selective nanoparticle de-

tection and separation. 

Profesor Jiří Zima, děkan Přírodovědecké fakulty 

Univerzity Karlovy, udělil na základě návrhu odborné 
poroty tři ceny děkana, kterou získali: 

− pan Janik Scharf, MSc. (Universität Regensburg): 

Interfacing mass spectrometry with electrochemistry 

in the field of industrial battery research. 

− paní Ewelina Maślak, MSc. (Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika w Toruniu): MALDI technique in identifi-

cation of mixed bacterial cultures. 

− paní Mgr. Katarina Molnárová (Univerzita Karlova): 

The study of different solvents on glycopeptide enrich-

ment efficiency and selectivity in solid-phase extrac-
tion. 

Část příspěvků byla publikována i v úplném znění v 

konferenčním sborníku, který je dostupný na webové 

stránce konference: http://www.natur.cuni.cz/isc-mac/. 
Na úspěchu konference má svůj velký podíl i podpora 

ze strany jejích sponzorů, předních dodavatelů pro analy-

tické laboratoře nebo firem, ve kterých nacházejí absol-

venti oboru své profesní uplatnění. Konferenci podpořily 
následující společnosti (v abecedním pořadí): Analytika 

(www.analytika.net), Fisher Scientific 

(www.thermofisher.cz), Lachner (www.lach‑ner.com), 
Metrohm Česká republika (www.metrohm.com/cs-cz/), 

Nicolet CZ (nicoletcz.cz), Optik Instruments 

(www.optikinstruments.cz), 2Theta (www.2theta.cz), 

Watrex (watrex.com) a Zentiva (www.zentiva.cz). Všem 
sponzorům patří velký dík organizátorů i účastníků konfe-

rence.  
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Jménem organizátorů srdečně zvu na 19. ročník kon-

ference, který se uskuteční ve dnech 14. a 15. září 2023 
opět na Chemickém ústavu Přírodovědecké fakulty UK. 

Veškeré informace zájemci naleznou na webových strán-

kách konference: http://www.natur.cuni.cz/isc-mac/. 

 
Karel Nesměrák  

Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta UK 

  

Rozhovor 

Vysoká škola chemicko-

technologická slaví významné 
jubileum, a to 70 let samostatné 

existence. K této příležitosti autor-

ský kolektiv připravil publikaci 

výjimečnou svým obsahem. Re-
dakce Chemických listů požádala 

Evu Dibuszovou, vedoucí Centra 

informačních služeb, jehož je Vy-
davatelství VŠCHT Praha součás-

tí, aby v krátkosti naše čtenáře 

s publikací seznámila.    
 

Název: Zaostřeno na chemii: Kapitoly z historie Vysoké 

školy chemicko-technologické v Praze 
Autorky: Věra Dvořáčková a Ivana Lorencová 

 

1. Dobrý den a děkujeme, že nám představíte novou 
knihu Vydavatelství VŠCHT Praha. Můžete prosím 
v krátkosti shrnout, o čem všem se čtenář v této knize 

dočte?  

Kniha v nebývalém rozsahu postihuje institucionální 

dějiny školy v širším politickém, hospodářském, společen-
ském a vědním kontextu. Chronologicky i konceptuálně se 

člení do tří základních úseků: 1. období od počátků pokro-

čilejšího chemického vzdělávání na pražské technice po 

rok 1948, 2. léta komunistického režimu v Českosloven-
sku až po přelomové období let 1989/1990, 3. období po 

roce 1990 až po bezprostřední současnost. Zatímco první 

a zvláště druhá část vypráví příběh školy na pozadí doby, 
v níž se odehrává, třetí část je více odosobněná a informa-

tivní s ohledem na chybějící historický odstup.  

Ne vždy jde o čtení optimistické a oslavné, například 

padesátá či sedmdesátá léta skutečně nebyla dobou vese-
lou, a tak není důvod předstírat opak. Naproti tomu právě 

v těchto dobách lze nalézt důvtip, vynalézavost, až i komi-

ku podtrhující schopnost vypořádat se s nelehkými pod-
mínkami k práci, studiu a k životu obecně. I o tom se pu-

blikace zmiňuje. 

Součástí textu jsou i medailonky významných osob-

ností, které po stránce odborné, ale i lidské školu formovaly. 
Celkový rozsah knihy činí cca 300 stran a vedle textu 

obsahuje i velké množství historických, dobových fotogra-

fií. Fotografie ze současného dění školy vizuálně doku-

mentují, čím a jak škola žije dnes.  
Knihu vydáváme v koedici s Národním technickým 

muzeem. Důvodem je dlouhodobá úzká spolupráce 

VŠCHT Praha a NTM na různých úrovních. Pracovnice 
NTM dr. Ivana Lorencová je jednou ze dvou hlavních 

autorek a zpracovávala nejstarší, historickou část textu. 

NTM při této příležitosti škole zdarma nabídlo zpracování 

a digitalizaci historických fotografií a založení fotoarchi-
vu, který budou moci obě instituce využívat pro publikač-

ní, propagační a další účely.  

 
2. Zmiňujete dvě hlavní autorky. Nabízí se tedy otázka, 

kolik lidí celkem se na zpracování knihy podílelo a jak 
dlouho takto obsáhlá publikace vznikala? 

Koncepční pojetí knihy jsme ladili společně s oběma 

hlavními autorkami v našem vydavatelství. Následně se na 

přípravě textu podílel tým konzultantů a pak zástupci 

v zásadě všech zdejších pracovišť (tedy VŠCHT Praha), 
kteří buď přímo autorsky, či redakčně přispěli ke koncipo-

vání odborných exkurzů do jednotlivých vědních oblastí 

a disciplín. 
Myšlenka vydat publikaci k 70. výročí vzniku samo-

statné VŠCHT Praha se zrodila již v roce 2019. Ovšem 

doba koronavirová veškeré práce na knize silně zbrzdila, 

takže až v druhé polovině roku 2021 jsme začali systema-
ticky na textech a fotodokumentaci pracovat a v první 

polovině roku 2022 nastal neskutečný autorský, redakční, 

typografický a grafický sprint, aby byla kniha včas 
v tiskárně a připravená k uvedení při zářijových oslavách 

školy. Na tomto místě patří velký dík nejen autorkám 

a konzultačnímu týmu, ale především kolegyním a kole-

gům z našeho vydavatelství, kteří na knize běžně pracovali 
o svátcích i o víkendech. 
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3. Můžete čtenářům přiblížit, jaké prameny byly při 
přípravě knihy využity?  

Vzhledem k tomu, že škola nedisponuje žádným 
vlastním systematicky udržovaným celoškolským archi-

vem, bylo nezbytné hledat informační zdroje jinde. A tak 

zvláště pro období po roce 1952, které není v dosavadní 

literatuře nikterak podchyceno, přišla na řadu, dalo by se 
říci, až detektivní práce. Díky ní se podařilo nalézt řadu 

užitečných podkladů ve fondech Národního archivu 

(zvláště Ministerstva školství), Archivu hlavního města 
Prahy, kde byl nalezen alespoň zlomek materiálů z počát-

ku sedmdesátých let, tedy z období tzv. normalizace, Ar-

chivu Akademie věd ČR (některé osobní fondy), Archivu 

ČVUT či Archivu Mendelovy univerzity v Brně, kde byl 
objeven nečekaně obsáhlý osobní fond Vladimíra Kyzlin-

ka, někdejšího děkana potravinářské fakulty a zakladatele 

moderního konzervárenství u nás. Pro starší období před 
rokem 1952 byly využity zejména fondy Národního tech-

nického muzea. Opomenuta samozřejmě nezůstala ani 

dostupná literatura.  

Na tomto místě patří mimořádný dík druhé hlavní 
autorce publikace dr. Věře Dvořáčkové, bez jejíhož syste-

matického bádání v archivech po celé republice, jejích 

odborných znalostí a hluboké erudice by nikdy část knihy 
zabývající se novodobými dějinami VŠCHT Praha nemoh-

la vzniknout. 

 
4. Zabývá se tato publikace pouze historickými fakty, 
nebo se v ní čtenáři seznámí například s vizemi do bu-
doucna? 

Zejména je třeba říci, že kniha – obzvláště v pasážích 
po roce 1952 – rozhodně není pouhým výčtem historic-

kých faktů. Pevně doufáme, že se nám podařilo připravit 

reprezentativní publikaci o dějinách instituce, která podává 
plastický obraz o vnitřních i vnějších souvislostech veške-

rého dění. Závěr knihy je pak uchopen jako vize budouc-

nosti, jak ji vidí současný rektor VŠCHT Praha prof. Pavel 

Matějka. 
 
5. Věnuje se kniha i pedagogickému působení na škole, 
nebo jsou zdůrazňovány hlavně vědecké úspěchy? 

Pedagogické působení je naprosto zásadní a nepomi-
nutelnou součástí dějin VŠCHT Praha, takže i jemu je 

v knize pozornost věnována.  

 

6. Co Vás během přípravy knihy nejvíce zarazilo/
zaujalo?  

Co mě ani ne tak zarazilo, ale spíš fascinovalo, jak se 
některá klíčová témata neúprosně stále opakují. Když se 

důkladně začtete do textu, tak zjistíte, že od samého prvo-

počátku každé nové vedení školy opakovaně řeší tři okru-

hy problémů: nedostatek finančních prostředků, nedostatek 
prostoru a nedostatek studentů, resp. jejich úroveň. A mu-

síme jen konstatovat, že tato témata jsou stále víc než aktu-

ální. 
 
7. Zpracování které pasáže knihy bylo nejkomplikova-
nější a proč? 

Nejproblematičtější fází bylo nalezení vhodných pra-

menů, potažmo vhodných autorů, kteří by byli schopni 
tyto prameny vůbec najít a patřičně zpracovat. To se mys-

lím nakonec oběma autorkám podařilo. 

Obecně lze říci, že zpracovávání tématiky bylo tím 
obtížnější, čím více jsme se blížili k současnosti. Starší 

období, především ta, která již nikdo ze současníků osobně 

nezažil, se popisují snáze, tedy čistě podle existujících 

pramenů. Navíc do roku 1952 byla naše škola součástí 
ČVUT, které má své zevrubné dějiny již knižně podchyce-

né a prameny ke své historii uložené v Archivu ČVUT. 

I přesto se nám povedlo zakomponovat některé nové sku-
tečnosti, například pro období druhé světové války, 

o nichž hovoří ve svých dosud nepublikovaných pamětech 

František Čůta. Po roce 1952 se situace výrazně kompliku-

je jak kvůli absenci vlastního archivu, o čemž již byla řeč, 
tak kvůli různorodým a často i protichůdným vzpomínkám 

pamětníků. Kritický a historicky fundovaný náhled zde byl 

nezbytností. Stejně tak bylo třeba v rámci školy oslovit 
odborníky pro jednotlivé vědní disciplíny, kteří byli schop-

ni vybrat skutečně nejdůležitější prvky charakterizující 

vývoj oboru na VŠCHT Praha. Vůbec nejsložitější bylo 

vypořádání se s obdobím po roce 1990, které jsme již zá-
měrně ponechali bez hodnoticího aspektu, a tak se jeho pojetí 

nejvíce blíží jen stručně komentovanému výčtu faktů. Obdo-

bí po roce 1990 jsme charakterizovali a více méně dokumen-
tovali pouze vizuálně formou soudobých fotografií. 

 

Redakce děkuje za zpracování odpovědí Ing. Evě Dibuszo-

vé, Ph.D., vedoucí Centra informačních služeb VŠCHT 
Praha. 

17. 7. 2022 

Recenze 

 Krystalografie 

 Ivo Kraus a Jaroslav Fiala 
  

Česká technika – nakladatelství ČVUT 

 Praha 2021 
 392 stran, 361 obrázků, 1. vydání 

 ISBN 978-80-01-06868-7 

 

Za několik set let svojí existence se nauka o krysta-

lech – krystalografie – rozrostla do obrovské vědní disci-
plíny. Po objevu difrakce RTG paprsků na krystalech 

v roce 1912 řada krystalografů do krystalografie zahrnuje 

i rentgenografii. Tím se stal rozsah oboru enormní. Není 

proto možné vše o krystalografii směstnat do jedné knihy. 
Učebnic a monografií, které mají v titulu slovo krystalo-

grafie (nebo příbuzné), bylo dosud celosvětově publiková-
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no mnoho tisíc. Nutno však podotknout, že drtivá většina 

z nich je napsána v angličtině. S edicí českých 
„krystalografií“ už to tak slavné není. Absence moderní 

české učebnice krystalografie vedla v roce 1979 k vydání 

českého překladu „Základů chemické a fyzikální krystalo-

grafie“ (Academia) z polského originálu od Józefa Choj-
nackiho. Potom vydal Ivo Kraus „Úvod do strukturní krys-

talografie“ (Academia, 1985), Kratochvíl a Jenšovský 

„Úvod do krystalochemie“ (SNTL, 1987) a kromě toho 
bylo vydáno několik vysokoškolských skript s tématikou 

krystalografie: Loub (PřF UK Praha), Valvoda (MFF UK 

Praha), Žák (PřF UJEP Brno) a Marek a Trávníček (PřF 

UP Olomouc). Podoby celorepublikové učebnice se dočka-
la Valvodova „Krystalografie“ (Matfyzpress, 2005). Ivo 

Krausovi vyšla ještě v roce 1993 „Struktura a vlastnosti 

krystalů“ (Academia). Tento náš bezesporu nejplodnější 
krystalografický autor si pro svůj další literární počin vy-

bral spolupracovníka a autora neméně zdatného – materiá-

lového fyzika Jaroslava Fialu (tři české monografie 

s materiálovou tématikou). Kombinace fyzika pevných 
látek Ivo Krause s materiálovým inženýrem Jaroslavem 

Fialovou určuje i zaměření jejich „Krystalografie“. Jde 

především o fyzikálně anorganické pojetí s materiálovou 
aplikací. Kniha obsahuje 12 kapitol a Dodatky (A–E). 

Prvních pět kapitol je věnováno ideálním krystalům, jejich 

geometrii a symetrii, krystalové fyzice a chemii a konečně 

závislosti fyzikálních vlastností krystalů na jejich ideální 
struktuře. Didaktické zpracování této části je na vysoké 

úrovni, dané bohatými pedagogickými zkušenostmi Ivo 

Krause. Neméně zdařilé jsou i kapitoly 6–12 Jaroslava 
Fialy, pojednávající o reálných krystalech, o defektech 

v jejich struktuře a jak z jejich existence vysvětlujeme 

materiálové vlastnosti, které z teorie ideálního krystalu 

nevyplývají. Zde si na své přijde čtenář hledající elegantní 
popis kapalných krystalů, parakrystalů a kvazikrystalů (viz 

Daniel Šechtman a jeho Nobelova cena za chemii v roce 

2011). Dodatek A je věnován vazbám v krystalech a krys-
talochemii. V dodatku B jsou v kondenzované formě zmí-

něny RTG difrakční metody a letmo i difrakce neutronová 

a elektronová. Dodatek C je věnován světové historii krys-

talografie a současnému stavu krystalografických praco-
višť v českých zemích. Po přečtení dodatku D si čtenář 

uvědomí, jak rozsáhlým a slavným oborem krystalografie 

je: 10 Nobelových cen za fyziku, 19 Nobelových cen za 
chemii a jedna Nobelova cena za fyziologii a lékařství. 

Celou knihu uzavírají v dodatku E biografická hesla 

a s kterými krystalografickými osobnostmi jsou spojena. 

Co napsat závěrem. Krystalografie autorů Krause a Fialy 
je bezesporu pro českou vědeckou literaturu přínosem. 

Poučení zde naleznou především anorganicky 

a materiálově orientovaní chemici, ale i další, kteří hledají 
precizní úvod pro hlubší studium speciálních krystalogra-

fických oborů. 

 

Bohumil Kratochvíl 

Evropský koutek 

Budova VŠCHT Praha zařazena  
mezi historické monumenty EuChemS 
 

Dne 1. července 2022 byla v budově VŠCHT Praha 

odhalena pamětní plaketa EuChemS Historical Land-

marks. Slavnostního odhalení se zúčastnili prof. Ulrich 
Schubert (AT, bývalý předseda EuCheMS), prof. Pilar 

Goya Laza (ES, viceprezidentka EuChemS), prof. Jan 

John (CZ, 1. místopředseda ČSCH), prof. Floris Rutjes 

(NL, prezident EuChemS), prof. Tomáš Navrátil (CZ, 
předseda ČSCH), prof. Pavel Matějka (CZ, rektor 

VŠCHT), prof. Renáta Oriňaková (SK, členka výkonného 

výboru EuChemS) a prof. Pavel Drašar (CZ, 2. místopřed-
seda ČSCH). 

Původně měla být deska odhalena přesně v den výro-

čí, tj. 3. července 2020, nicméně kvůli epidemii COVID-

19 se tak stalo o dva roky později. Onoho 3. července 1970 
byla Federace evropských chemických společností ustave-

na v Praze na VŠCHT. Jejími zakládajícími členy byly 

chemické společnosti: belgická, britská, československá, 
francouzská, holandská, irská, italská, jugoslavská, maďar-

ská, Německé spolkové republiky, polská, rakouská, švý-

carská a turecká. Tehdy se očekávalo, že společnosti, jež 

se dosud nevyjádřily (řecká, rumunská, Sovětského svazu), 
anebo odmítly se přidružit (bulharská, dánská, Německé 

demokratické republiky, norská, španělská, švédská), se 

později též připojí. UNESCO a European Committee of 
Carbohydrate Chemistry vyslaly na zahajovací zasedání 

své pozorovatele. Federace nevznikla jako složka IUPAC, 

ale deklarovala zájem na společném řešení některých úko-

lů. Československé chemiky zastupovali na zakládající 
schůzi v roce 1970 dr. Tomko, prof. Čůta a prof. Zýka1. 

Dr. Tomko byl zvolen jako zástupce ČSCH ve FECS. 

Do té doby byla odborná aktivita chemiků na meziná-
rodním poli organizována Mezinárodní unií pro čistou 

a užitou chemii (IUPAC). Bohužel, tento orgán se 

v 60. letech minulého století jevil v některých směrech 

jako úřad příliš velký a příliš spjatý s celosvětovými pro-

Plaketa 
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blémy, než aby mohl uspokojit potřeby užších zájmových 

skupin. Proto byla zjevná tendence doplnit potřebnou or-
ganizační strukturu ustavením zájmových sdružení na regi-

onální bázi, především v Evropě, kde výkonná činnost 

byla roztříštěna do několika desítek národních společností 

bez uspokojivé koordinace2. 
Ustavení FECS předcházela jednání v Římě 30. června 

1969 v Instituto Superiore di Sanita u prof. Monacelliho 

pod patronací Italské chemické společnosti. Bylo to vlast-
ně pokračování jednání komise ustavené roku 1968 ve 

Vídni, která se sešla ve Scheveningen v Holandsku v říjnu 

1968 a potom ještě v březnu 1969 v Budapešti3. Komise 

pracovala ve složení prof. F. Čůta (Československá společ-
nost chemická), Dr. W. Fritsche (Gesellschaft Deutscher 

Chemiker, GDCh), Dr. F. Martin (Societe Chimique de 

Belgique), prof. A. Maschka (Verein Osterreichischer 
Chemiker), O. D. P. den Os (Royal Netherlands Chemical 

Society), Dr. R. E. Parker (Royal Institute of Chemistry, 

UK) a Dr. M. A. Preisich (Hungarian Chemical Society)4. 

Jak později prohlásil Wolfgang Fritsche5, generální 
sekretář GDCh a předseda výboru FECS při příležitosti 

20. výročí založení FECS: „We can be proud to have 

shown to politicians and to the public for the past 20 years 

that an all-European cooperation among people of good 
will is possible.“ Po 25 letech měla Federace již 40 člen-

ských organizací chemiků z 34 zemí, včetně Izraele; vý-

roční zasedání se konalo opět v Praze6. 
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Sedmdesát let Slovinské chemické společnosti 
 

Ve dnech 21.–23. září 2022 se 

v Portoroži konala výroční kon-
ference „Slovinské chemické 

dny“, malinko Covidem odlože-

ná, za účasti 300 chemiků ze 

Slovinska, ale i z dalších zemí. Je 
chvalitebné, že se konference 

zúčastnili zejména mladí chemi-

ci, a to ze všech oborů a koutů 
chemie, všichni pak pod heslem 

Když chemie je život. 

Jako plenární řečníci byli pozváni prof. Dr. Goran 

Dražić, National Institute of Chemistry, Ljubljana, Slovin-
sko, prof. Dr. Doris Vollmer, Max Planck Institute for 

Polymer Research, Mainz, Německo, prof. Dr. Ioannis 

Katsoyiannis, Aristotle University of Thessaloniki, Řecko, 

jako „Keynote speakers“ Dr. Slavko Kralj, Jožef Stefan 
Institute and Faculty of Pharmacy, University of Ljubljana, 

Slovinsko, prof. Dr. Nataša Novak Tušar, National Institu-

te of Chemistry and University of Nova Gorica, Slovinsko, 
prof. Dr. Layla Martin-Samos, Italian National Research 

Council (CNR-IOM Democritos), Trieste, Itálie, 

Dr. Dinesh Shetty, Khalifa University, Abu Dhabi, UAE, 

Dr. Nataša Kovačević, Kolektor Mobility, Slovinsko, prof. 
Dr. Robin A. Hutchinson, Queen’s University, Kingston 

(ON), Kanada. 

Na akci byla oceněna řada chemiků. Mezi jinými 
oceněnými se čestnými členy SCS stali: prof. Dr. Peter 

Glavič, Akad. prof. Dr. Branko Stanovnik, prof. Dr. 

Marjan Veber, prof. Dr. Jean Maria Lehn, prof. Dr. 
Wolfram Koch, prof. Dr. Pavel Drašar, prof. Dr. Andrej 

Šmalc a prof. Dr. Leiv K. Sydnes. 

Celá akce proběhla k potěšení všech zúčastněných. 

Počátky Slovinské chemické společnosti se datují do 
roku 1951, kdy se malá skupina odborníků, zejména 

z chemické části společnosti inženýrů a techniků, rozhodla 

sloučit do profesionální organizace1. 
Prvním prezidentem společnosti byl prof. Maks Sa-

mec (*1881–†1964), člen Slovinské akademie věd a umění 

(SASA)2, architekt moderní chemie ve Slovinsku a mezi-

národně renomovaný výzkumný pracovník. Byl zakladate-
lem oddělení chemie na Univerzitě v Lublani a ředitelem 

Foto: Prof. Matějka, prof. Rutjes, prof. Navrátil (foto Jonáš 
Priškin) 

Foto: Prof. Schubert, prof. Goya Laza, prof. John, prof. Rutjes, 
prof. Navrátil, prof. Matějka, prof. Oriňaková (foto Jonáš 

Priškin) 
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Národního institutu chemie. SCS 

řídil v letech 1951 až 1963. 
SCS byla úspěšná při organizaci 

spolkového života od začátku její 

existence. Byly vytvořeny po-

bočky, sekce a oddělení. První 
časopis s názvem Zbornik byl 

nahrazen časopisem Vestnik 

v roce 1954. Byly organizovány 
přednášky a semináře a první 

mezinárodní kongres o vodíkové 

vazbě se konal v roce 1957, 

předsedal prof. Dušan Hadži, který se později stal prezi-
dentem společnosti. Poprvé po studené válce tento Kon-

gres hostil hlavní vědce z východních i západních bloků. 

Druhým prezidentem byl Roman Modic (*1911–
†2003), průkopník chemického inženýrství ve Slovinsku, 

organizátor Katedry chemického inženýrství, kancléř Uni-

verzity v Lublani, ředitel Národního institutu chemie 

a aktivní členem redakční rady Vestnik Slovenskega ke-
mijskega društva. Jeho mandát trval jedenáct let, od roku 

1963 do roku 1974. 

Dalším prezidentem SCS byl prof. Dušan Hadži, pro-
fesor a člen SASA, bývalý vedoucí Laboratoře pro struktu-

rální chemii na Národním institutu Slovinska a bývalý rada 

generálního ředitele Lek. Jeho předsednictví SCS trvalo 

12 let, od roku 1974 do roku 1986. Byl zvolen čestným 
prezidentem společnosti. Pod jeho držbou se konalo mno-

ho vědeckých a profesionálních setkání na slovinské, jugo-

slávské a mezinárodní úrovni a bylo organizováno mnoho 
profesionálních seminářů, tříd a přednášek. Rovněž se 

zvýšil počet sekcí a časopis Vestnik byl pravidelně publi-

kován. 

Dalším v řadě, který se v roce 1986 ujal údělu předse-
dy, byl prof. Ljubo Golič (*1932–†2007), člen SASA, 

profesor anorganické chemie na Univerzitě v Lublani, na 

Fakultě chemie a chemické technologie. 
Veškerá mezinárodní spolupráce SCS byla v té době 

řízena prostřednictvím Svazu chemických společností 

v Jugoslávii. Od získání nezávislosti se však společnost 

začala plně integrovat do mezinárodních sítí chemické 
společnosti. Byla přivítána do Federace evropských che-

mických společností (FECS), Mezinárodní unie čisté 

a aplikované chemie (IUPAC), Evropské polymerní fede-
race (EPF) a dalších. Jméno časopisu Acta Chimica Slove-

nica bylo posíleno v průběhu let; tento časopis byl nástup-

cem bývalého „Slovenski Kemijski Vestnik“. V rámci 

iniciativy společnosti začali chemici v roce 1989 pod zášti-
tou komise pro chemické vzdělávání a střední školy vydá-

vat časopis „Kemija v šoli“ (Chemie ve škole). Pod man-

dátem Goliče byly první slovinské chemické dny uspořá-
dány jako pan-slovinské setkání odborníků z oblastí che-

mie, chemické technologie a chemického inženýrství. 

Prezident prof. Venčeslav Kaučič3, dlouhodobý ve-

doucí laboratoře pro anorganickou chemii a technologii na 

Národním institutu chemie, řídil 

společnost od roku 1996. Pod 
jeho vedením SCS dále posilo-

vala spolupráci s různými che-

mickými společnostmi napříč 

světem. První verze domovské 
stránky SCS a také Acta Chimi-

ca Slovenica v elektronické po-

době byla otevřena v roce 1998. 
Tímto způsobem byl časopis 

přístupný širší veřejnosti. Ve 

stejném roce vyšla dvojjazyčná 

brožura SCS s cílem popularizace chemie. Rok 2001 zna-
menal 50. jubileum, které bylo připomínáno publikací 

Slovensko kemijsko društvo 1951–2001. V roce 2008 byl 

zveřejněn překlad nomenklatury anorganické chemie 
a v roce 2011 byl k dispozici chemický manuál, jenž byl 

k dispozici na CD. Prof. Kaučič byl jmenován čestným 

předsedou SCS. 

Během své existence SCS přivítal nespočet renomo-
vaných slovinských chemiků, vědců, profesorů a praktic-

kých odborníků. Na základě jejich tvrdé práce a altruismu 

byla společnost zachována v průběhu let a stávala se stále 
silnější. 

Do letošních sedmdesátin dovedl 

Slovinskou chemickou společ-

nost prezident Dr. Peter Venturi-
ni, v „civilu“ chemik, výkonný 

ředitel firmy Helios, společnosti 

s více než stoletou historií4. Stej-
ně jako odborná komunita 

v České republice i na Slovinsku 

cítí i on potřebu rozvíjet odbor-

nou terminologii STEM 
v národním jazyce. I jeho rmou-

tí, že účast na národním kongre-

se přinese do hodnocení pracov-
níka či instituce pramálo bobříků. Profesor Venturini si 

vytkl za cíl pečovat o větší sepětí a spolupráci chemiků 

v akademické a průmyslové sféře. 

Popřejme Slovinské chemické společnosti dalších 
„1000 let“ úspěšné existence. 
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Zprávy 

Tři české vědkyně slaví úspěch 
Talentový program L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě 

ocenil již pošestnácté talentované vědkyně z České repub-
liky  

Tisková zpráva 
 

Pandemie koronaviru zasáhla všechny obory lidské 

činnosti. Rychlý pokrok digitalizace poodhalil nevídané 

možnosti inovací a zrychlení technologických procesů. 

Vědní obory však stále zůstávají doménou mužů. V oblasti 
umělé inteligence, jedné z nejpokrokovějších oblastí vý-

zkumu, představují ženy celosvětově pouze 22 % specia-

listů. 
Dlouhodobým cílem talentového programu L’Oréal-

UNESCO Pro ženy ve vědě, Česká republika je pomoci 

snížit genderovou nerovnost v české vědě. V tomto ohledu 

se mezi evropskými zeměmi nalézáme na posledních příč-
kách. Nejvyšší počet žen, které opustí obor, je zaznamenán 

po dokončení doktorandského studia a nástupu do výzku-

mu, zde ztráta činí 13,8 %. Podpora žen–vědkyň na začát-
ku jejich vědecké kariéry se tedy nejen dnes ukazuje jako 

velmi důležitá.  

Do letošního ročníku talentového programu L’Oréal-

UNESCO Pro ženy ve vědě, Česká republika se přihlásilo 
celkem 59 žen. Porotu nejvíce zaujaly projekty z oblasti 

fyziky, teoretické chemie a imunologie. Tři vědkyně si 

díky své objevné práci odnášejí výhru v celkové hodnotě 
600 000 Kč.  

„Počet žen ve vědeckém prostředí na celém světě je 

stále nedostatečný, speciálně na vedoucích pozicích. Ženy 

z oboru často odcházejí kvůli založení rodiny, ale také 

předsudky mohou ubírat snahu o kariérní růst. Talentový 
program se snaží vědkyně nejen finančně podpořit, rovněž 

chce vyzdvihnout jejich dosavadní práci, dodat jim sebevě-

domí a ukázat, že cesta, kterou se vydaly, byla správnou 

volbou,“ říká Brigitte Streller, generální ředitelka společ-

nosti L’Oréal v České republice. 
Vítězky 16. ročníku L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve 

vědě, Česká republika: 

Mgr. Evgenia Chitrova, Ph.D. – zkoumá fyzikální vlast-

nosti nekonvenčního supravodiče ve formě tenkých 
vrstev. Přínos výzkumu může být rozhodujícím fakto-

rem při vytváření kvantových počítačů budoucnosti. 

Mgr. Ing. Eva Krupičková Pluhařová, Ph.D. – zabývá 

se využitím oxidu uhličitého a vývojem katalyzátorů, 
které pomáhají zachytit tento plyn a přeměnit jej na 

užitečné látky při tzv. elektrochemické redukci. 

MUDr. Zuzana Střížová, Ph.D. – zabývá se protinádoro-
vou imunoterapií a pochopením vztahu mezi imunitní-

mi buňkami v nádoru, buňkami v okolí zdravé tkáně a 

objasněním faktorů, které náplavu buněk do nádorové 

tkáně řídí. 
„Grantové programy dávají vědkyním šanci na posun ve 

výzkumu, ale také v osobním životě. Talentový program 

L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě přináší ženám-

vědkyním další z možností, jak dosáhnout úspěchu a dob-

rého pocitu z bádání,“ říká Ing. Ilona Mülllerová, DrSc., 

předsedkyně poroty programu L’Oréal-UNESCO Pro ženy 
ve vědě, Česká republika. 

 

 

Vědci z VŠCHT získali hned 3 ceny  
Francouzského velvyslanectví v ČR 
Tisková zpráva 

 

Ve čtvrtek 23. června 2022 byly předány ceny Fran-

couzského velvyslanectví v České republice, které jsou 
každoročně udělovány mladým talentovaným vědcům 

v sedmi kategoriích. Zástupci VŠCHT se mohli radovat 

z úspěchu hned ve třech z nich. 
Jaroslav Aubrecht triumfoval v kategorii environmen-

tální a klimatický výzkum s prací Development of Cr-free 

environmentally-friendly hydrogenolysis catalysts to make 

ester hydrogenolysis sustainable. Filip Antončík získal 
2. místo v kategorii chemie za práci Next-generation high-

temperature superconductors a Bronislav Jurásek skončil 

třetí v kategorii farmacie s prací Analogs and metabolites 

of new psychoactive substances. 

Do soutěže se tradičně hlásí desítky kandidátů z celé 
ČR, kteří jsou nejprve vybráni svými institucemi a násled-

ně předstupují před porotu složenou z českých a francouz-

ských odborníků s obhajobou své práce. Tři nejlepší ucha-
zeči dostanou finanční odměnu v podobě šeku věnovaného 

příslušnou sponzorskou společností. První dva výherci 

navíc od Francouzského velvyslanectví v České republice 

obdrží stipendium na měsíční stáž ve francouzské labora-
toři dle vlastního výběru. 

Slavnostní předávání vědeckých cen pak probíhá 

v prostorách Francouzského velvyslanectví v Praze, 
v Buquoyském paláci. Ceremoniálu předsedá velvyslanec 

Francie v ČR a Jean-Marie Lehn, nositel Nobelovy ceny 

za chemii z roku 1987 a iniciátor akce. 
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K narozeninám prof. Vilíma Šimánka 
 

Autoři tohoto příspěvku se poprvé setkali s panem 
profesorem Šimánkem jako studenti a začínající akademi-

ci. Vždy nás něčím ohromoval a zároveň kriticky působil 

tam, kde nám již znalosti získané z knih a odborných textů 
nestačily. Ochota pana profesora s námi trávit čas v rámci 

odborných konzultací i neformálních setkání vytvářela 

atmosféru (někdy i palčivé) diskuse a skutečně kreativního 

myšlení. Takto vnímáme profesora Šimánka my, kteří 
s ním spolupracovali „na začátku“, když jsme nastoupili 

do pozice vyučujících na Ústavu lékařské chemie a bio-

chemie (Lékařská fakulta, Univerzita Palackého 
v Olomouci, LF UPOL). Mnozí, co právě čtou tyto řádky, 

znají pana profesora osobně řadu let. Nicméně i přesto, 

dovolte nám v krátkosti připomenout odbornou a pedago-

gickou činnost našeho přítele a bývalého předsedy České 
společnosti chemické (1997–2005). Uvedené se nabízí, 

k příležitosti jeho 80. narozenin, které Vilím Šimánek slaví 

12. 10. 2022. 
Pan profesor je olomoucký rodák. Svá pregraduální 

studia absolvoval na zdejší Univerzitě Palackého v oboru 

Analytické chemie, organická analýza (PřF UPOL, 1966) 

a později také v oboru Stomatologie (LF UPOL, 1982). 
Symbióza přírodovědce a lékaře byla klíčová a určující pro 

jeho další studia a výzkumné aktivity. Vědeckou kandida-

turu završil na Univerzitě Karlově prací s názvem 
„Chemie isochinoliniových alkaloidů“ v roce 1972 a nej-

vyšší vědeckou hodnost (DrSc.) obhájil o 14 let později na 

Československé akademii věd v Praze v oboru Organická 

chemie s prací „Chemie a biologické aktivity isochinolino-
vých alkaloidů“. Habilitační řízení absolvoval v roce 1976 

na Přírodovědecké fakultě Univerzity Komenského v obo-

ru Organická chemie. V roce 1988 byl v Brně jmenován 
profesorem v oboru Lékařská biochemie. Výčet všech 

odborných, pedagogických a celospolečenských aktivit 

pana profesora (včetně seznamu jeho ocenění) by vydal na 

samostatnou monografii. Naší snahou je spíše připomenout 
to, co vnímáme s odstupem let jako nejpodstatnější. 

Akademická kariéra Vilíma Šimánka je spojena 

s profesorem Františkem Šantavým (1915–1983). Pod jeho 

vedením (a později jako jeho spolupracovník) se zabýval 
izolací a studiem struktury a účinků alkaloidů, především 

těch ze skupiny kolchicinů a vybraných isochinolinů. 

V roce 1987 byl jmenován přednostou Ústavu lékařské 
chemie a biochemie (LF UPOL). Ústav vedl až do roku 

2007, kdy byla přednostkou jmenována paní profesorka 

Jitka Ulrichová. Odborné směřování pana profesora po-

stupně expandovalo z výzkumu chemismu a biologické 
aktivity alkaloidů k dalším sekundárním metabolitům rost-

lin, především flavonoidů, fenolových kyselin, flavonolig-

nanů a anthokyanů či jejich oligomerních struktur (obr. 1). 
Výsledkem této práce je nejenom široké spektrum odbor-

ných sdělení, ale také rozsáhlá řada firemních spoluprací. 

Tyto spolupráce téměř vždy vedly nejenom k patentům, 

ale i vývoji preparátů a produktů uvedených na domácí 
nebo i zahraniční trh. Právě propojení výzkumu přírodních 

látek a spolupráce s průmyslovou sférou se stalo význam-

nou doménou Vilíma Šimánka. Kromě preklinických vý-
zkumů je pan profesor (spolu)autorem celé řady klinických 

studií, především v oboru zubního lékařství a urologie. 

Zde mimo jiné vždy uplatňoval své rozsáhlé znalosti 

v oboru laboratorní medicíny, přičemž vždy akcentoval 
důležitost propojení preklinických a klinických aktivit. 

Série zahraničních stáží (opakované návštěvy u profesora 

Pierra Potiera, Institut de Chimie des Substances Naturell-
es in Gif-sur-Yvette, Francie), navazující zahraniční spolu-

práce a kontakty s farmaceutickým a kosmetickým prů-

myslem formovaly a ovlivňovaly jeho další odborné smě-

řování. Nelze opomenout jeho aktivity spojené s řízením 
a „polistopadovou“ transformací České společnosti che-

mické a revitalizací její Olomoucké pobočky, dlouholetá 

Osobní zprávy 

Obr. 1. Výzkumná činnost prof. Šimánka byla vždy spojena s výzkumem přírodních látek. Mezi ty v popředí zájmu patřil kolchicin 
(1) a jeho deriváty, benzo[c]fenantridiny – především sanguinarin (2), dále flavonolignany (struktura silybinu A, 3), kyanidin (4) a od něj 

odvozené monomerní a oligomerní struktury, a mnohé další 
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redakční činnost (až otcovská péče o časopis Chemické 

listy a dodnes o časopis Biomedical Papers Olomouc) 
a taktéž systematická pedagogická práce. Připomínáme 

především jeho úsilí o založení oboru Zubní lékařství na 

LF UPOL a formování koncepce výuky předmětů Lékař-

ské chemie a Biochemie ve spolupráci s paní docentkou 
Evou Anzenbacherovou (obr. 2). 

V září tohoto roku pan profesor oficiálně ukončil 

svoji pracovní činnost na našem Ústavu. Při té příležitosti 
adresoval svým přátelům a spolupracovníkům zdravici, 

osobní hodnocení, tohoto znění: „Po celý život jsem si přál 

být jako osoba spíše v pozadí. Vždy jsem měl radost z toho, 

že to, o co jsem se snažil, většinou budilo do značné míry 

respekt a mé jméno nebylo vyslovováno s despektem 
v souvislosti s výsledky výzkumné práce týmu, který jsem 

vedl. O to jsem vždy stál a stále stojím. Se všemi si život 

pohrává a všichni máme svou konečnou stanici. To, co po 

každém člověku zůstane, jsou vzpomínky. Ty jsou buď 
rychle zaváty, nebo zůstávají v mysli blízkých po více ge-

neracích. Přál bych si to druhé. Jen však vím své.“ 

 

Co dodat více. Vážený pane profesore, milý Vilíme, 
přejeme Ti vše dobré k narozeninám. Ať Ti ptáci i teď na 

podzim zpívají lehce a s grácií. 

 
Za Tvé studenty, spolupracovníky a kamarády 

(nejenom) z Olomouce 

Jan Vacek a Pavel Kosina 

 

 
 

 

 

 

Odešel Pavel Rauch 
 

Ve čtvrtek 1. září 2022 nás po 
dlouhé nemoci navždy opustil 

dlouholetý pracovník Ústavu 

biochemie a mikrobiologie 
VŠCHT Praha a významná 

osobnost české biochemie prof. 

Ing. Pavel Rauch, DrSc. Bylo 

mu 81 let. Když jsem si 6. září 
přečetl mail od Káti Demnerové 

s předmětem „Pavel“, zastavil 

se mi na chvíli celý svět. Věděl 
jsem sice, že Pavel už přes rok 

bojuje s vážnou chorobou, ale 

věřil jsem, že vyhraje. Vzpomeň-

me krátce na jeho profesní činnost a život na pracovišti. 
Pavlova cesta k biochemii v počátku nebyla zcela 

přímá. Vysokoškolské studium absolvoval na Fakultě 

anorganické technologie VŠCHT Praha v roce 1963. Po-
tom byl zaměstnán jako směnový inženýr v n.p. Spolana 

Neratovice, ale už po dvou letech se vrátil zpět na 

VŠCHT, když nastoupil na řádnou aspiranturu na Katedru 

biologických věd VŠCHT (dnešní Ústav biochemie a mi-
krobiologie). Po skončení aspirantury pokračoval na pra-

covišti jako vědecký pracovník a od roku 1978 jako odbor-

ný asistent. Přes všechna úskalí tehdejší doby se mu poda-
řilo vybudovat radioizotopovou laboratoř, a tak rozšířit 

paletu laboratorních technik pracoviště při sledování meta-

bolismu nejrůznějších látek při detekci nízkých enzymo-

vých aktivit i v imunoanalýze. V této době profesního 
rozvoje se též věnoval studiu energetického metabolismu 

buňky. Později se jeho hlavním zájmem stala imunoche-

mie, věnoval se především vývoji metod a možnostem 
jejich aplikace v analytické praxi. Vybudoval výzkumnou 

skupinu, kterou vedl až do svého odchodu do důchodu. 

V roce 1990 získal hodnost doktora technických věd 

a také se habilitoval docentem, v roce 1993 pak byl jmeno-
ván profesorem. Jeho publikační činnost je úctyhodná 

a i jeho další aktivity byly rozsáhlé. Zahrnovaly pedago-

gickou i organizační činnost. Vychoval řadu vědeckých 
pracovníků. Podílel se a vedl řešení množství projektů 

tuzemských i evropských, přičemž navázal spolupráci 

s několika zahraničními výzkumnými pracovišti. Nelze 

zapomenout, s jakou noblesou a rozvahou řídil např. pra-
covní schůzky účastníků evropských projektů, a zvláště 

pak průběh mezinárodního sympózia Agri-Food Antibo-

dies 2001 v Praze. Dlouhé roky působil jako místopředse-
da Českého národního komitétu pro biochemii a moleku-

lární biologii, jako člen akreditační skupiny pro chemii 

a zejména jako redaktor Chemických listů. 

V letech 2000–2006 Pavel působil ve funkci vedoucí-
ho Ústavu biochemie a mikrobiologie a současně jako 

proděkan pro pedagogiku Fakulty potravinářské a bioche-

mické technologie. Tehdy musel reagovat kromě jiného na 
legislativní změny v pedagogické oblasti, mimo jiné na 

nově formované bakalářské a magisterské studium. Jeho 

pedagogická činnost byla úzce spjata s biochemií. Učil 

postupně základy biochemie v laboratořích, seminářích 

Obr. 2. Pedagogická činnost. Tým, který zabezpečoval výuku 
předmětů Lékařské chemie a Biochemie ve studijním pro-
gram Zubní lékařství v roce 2008. Výuku garantoval prof. 

Šimánek. Nahoře zleva: Iva Fojtíková, Adéla Zdařilová, Irena 

Švarcová, Eva Anzenbacherová, Vilím Šimánek. Dole zleva: 
Jarmila Šianská, Petra Jančová a Pavla Coufalová. Foto: archiv 
Ústavu lékařské chemie a biochemie LF UPOL 
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a poté dvě desetiletí biochemii přednášel. Vedle toho se 

podílel na přednáškách z enzymologie, kurzech pro dokto-
randy, na odborných seminářích pořádaných ústavem i na 

přípravě studijních textů předmětů, které v průběhu své 

pedagogické kariéry učil. Byl školitelem diplomantů 

i doktorandů a vychoval řadu biochemiků, kteří dnes půso-
bí doma i v zahraničí. Nejeden z nich rád vzpomíná, jak 

s nimi Pavel příležitostně v přestávkách mezi dlouhými 

experimenty ochutnával pivo vyrobené v rámci výuky ve 
školním pivovárku, přestože bylo známo, že ve vybraných 

chvílích dával přednost koštování dobrého vína. 

Ve volném čase velice rád poslouchal vážnou hudbu, 

kteroužto vášeň získal v rodinném prostředí již v mladém 
věku (otec byl významný klavírní virtuóz a hudební peda-

gog). K jeho zálibám patřilo také rybaření, rekreační fot-

bal, sjezdové lyžování a výlety do přírody. Velice rád řídil 
auto i v rámci cest na mezinárodní konference anebo 

s rodinou při zahraničních cestách za lyžováním. Také 

tatínkovi dělal někdy osobního řidiče, když ho vozíval po 

koncertních turné napříč Evropou. 
I po odchodu do důchodu Pavel udržoval kontakt se 

svými spolupracovníky. My všichni, kteří jsme měli tu 

čest a potěšení být s Pavlem na jednom pracovišti anebo 
dokonce s ním i spolupracovat, budeme na něho vzpomí-

nat jako na milého, kamarádského a velkorysého člověka 

s noblesou a galantností ve vystupování, nacházejícího 

smysl svého života v práci pro rozvoj oboru a pracoviště, 
v lásce k manželce a v péči a starosti o rodinu. 

 

Za spolupracovníky Láďa Fukal 

 

Věčná škoda 

 

Je třeba želeti odchodu Pavla Raucha, se kterým jsem 

měl to štěstí být po léta spoluredaktorem, ale hlavně jsem 
byl účasten mnoha služebních cest, na kterých se Pavel 

vždy projevoval jako mimořádně veselý patron, vážící si 

dobré krmě i pitíčka, mimořádně galantní gentleman, člo-

věk hodný lidské pozornosti. 
Cenil jsem si i toho, že nikdy nebyl „bigotním“ bio-

chemikem a že se dokázal sklonit i k chemikům jiných 

specializací. Pavel byl zvláštní, osobitá duše, někdy trochu 

pesimistická, jindy objektivně rozjásaná, jako když jezdil 
na koni kolem pyramid v Gíze (kdybych neměl fotku, asi 

by mi to nikdo nevěřil). 

Želeli jsme navýsost již i toho, když pocítil tíži zdra-
votních změn a odešel bez varování z kruhu Chemických 

listů. 

Ale dost želení, doufám, že to napíšu za všechny: 

přejeme Ti, když ses zbavil tíže lidských okovů, abys měl 
in excelsis ten nejbuclatější a nejměkčí obláček, protože za 

to, co jsi udělal pro listí i pro školu si to jistě zasloužíš. 

 
Pavel Drašar 

 

 

Zemřel první porevoluční rektor VŠCHT  
Pardubice – doc. Ing. Josef Panchartek, CSc. 

 

Dne 24. srpna 2022 zemřel náš bývalý učitel, vážený 

kolega a první porevoluční rektor VŠCHT Pardubice – 

docent Josef Panchartek. Při této příležitosti bychom proto 
chtěli vzpomenout na jeho životní osudy a zásluhy o roz-

voj chemického vysokého školství, a to nejen 

v Pardubicích. 
Pan docent se narodil dne 14. 5. 1932 v Pardubicích 

a v letech  1943–1950 absolvoval Gymnázium v Pardubicích. 

V roce 1950 byl přijat na tehdy v Pardubicích nově založe-

nou Vysokou školu chemickou, kterou již pod názvem 
Vysoká škola chemicko-technologická úspěšně absolvoval 

(1954) ve skupině vůbec prvních jejích absolventů. Poté 

nastoupil do Výzkumného ústavu organických syntéz 
v Pardubicích-Rybitví, kde v roce 1963 dosáhl titulu kan-

didáta chemických věd a odkud pak v roce 1964 přešel 

jako pedagog a výzkumník na tehdy nově formovanou 

Katedru organické chemie, společně s budoucím vedoucím 
katedry profesorem M. Večeřou a profesorem V. Štěrbou. 

V oboru organická chemie se habilitoval v roce 1973. Jeho 

odborným zájmem, převzatým již z původního působiště, 
zůstala po celou jeho vysokoškolskou kariéru organická 

barviva a později zejména jejich aplikace v barevné foto-

grafii. Dominantní však byla jeho role pedagogická a lin-

gvistická. Pan docent na vysoké úrovni ovládal anglický 
jazyk, a stal se tak překladatelem mnoha odborných textů 

a knih do češtiny. Namátkou lze jmenovat klasická díla 

I. Fleminga – Hraniční orbitaly a reakce v organické che-
mii (1983) nebo K. Weissermela a H.-J. Arpeho – Průmys-

lová organická chemie (1984). Spolu s docentem J. Min-

dlem byl spoluautorem několika překladových slovníků, 

jako poslední vyšel v roce 2012 Velký chemický slovník. 
Sám byl rovněž autorem řady českých odborných knih 

a skript, určených jak pro studenty, tak i pro širší chemic-

kou veřejnost. Ke stěžejním dílům, jejichž byl spoluauto-
rem, patří Kinetické metody při studiu reakcí organických 
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sloučenin (s prof. V. Štěrbou), Laboratorní příručka orga-

nické chemie (s prof. M. Večeřou) a Řešené úlohy 
z organické chemie (s prof. M. Večeřou a pražskými kole-

gy prof. O. Paletou a Ing. P. Trškou). Dále působil jako 

jazykový redaktor našeho jediného mezinárodního chemic-

kého časopisu Collection of Czechoslovak Chemical 
Communications, vycházejícího u nás v letech 1929–2011 

a v současnosti transformovaného do časopisu vydavatel-

ství Wiley – ChemPlusChem. Na bývalé VŠCHT Pardubi-

ce byl i editorem jejího Sborníku vědeckých prací (1979–
1989). Jako pedagog byl docent Panchartek zcela mimo-

řádnou osobností a byl mezi studenty velmi oblíben nejen 

pro schopnost předávat odborné znalosti, ale i pro svůj 

lidský a osobní přístup. Ten nejlépe ilustruje fakt, že si 
v každém ročníku studentů, jimž přednášel Organickou 

chemii (a bylo jich vždy více než 100), každého pamatoval 

jménem i příjmením. Ve specializaci přednášel Organic-
kou syntézu a patřil k propagátorům moderního syntono-

vého přístupu. 

Rektorem Vysoké školy chemicko-technologické byl 

jmenován v prvním roce po svržení totalitního režimu 
v naší zemi, tedy v roce 1990, na základě demokratických 

voleb, jichž se účastnili zaměstnanci i studenti tehdejší 

VŠCHT. Ve funkci rektora působil do roku 1991. 
Poté pracoval ve funkci prorektora pro pedagogické 

záležitosti, a to do roku 1992, kdy odešel do důchodu. Jeho 

pedagogických schopností a výborných znalostí anglické 

chemické terminologie využil i nově založený Ústav jazy-
ků a humanitních studií Univerzity Pardubice, kde působil 

v letech 1994–1996. V roce 2000 byl oceněn medailí rek-

tora za zásluhy o Univerzitu Pardubice.  
Jméno pana docenta Panchartka tak po právu zůstane 

uchováno v myslích jeho žáků a kolegů a navždy se zapíše 

do historie pardubické Vysoké školy chemicko-

technologické, resp. její nástupkyně, Univerzity Pardubice. 
 

Jiří Hanusek a Miloš Sedlák 

 

 

Vzpomínka na doc. Ing. Milana Zábranského, CSc. 
 
Není snadné psát o blízkém příteli a dlouholetém 

kolegovi v minulém čase. Zůstává ale smutným faktem, že 

po delší těžké nemoci nás dne 8. srpna Milan opustil. Po-
cházel ze Střelic u Brna (* 3. 10. 1939) a při volbě povolá-

ní se rozhodl pro dráhu chemika. Po vystudování střední 

průmyslové školy chemické v Brně, kde maturoval v roce 

1958, byl přijat na VŠCHT Praha. Tato studia ukončil na 
tehdejší Fakultě anorganické technologie diplomovou pra-

cí na téma „Adsorpce SO2 na silikagelu“. VŠCHT pak 

zůstal věrný celý svůj odborný život. Kandidátskou diser-
tační práci na téma „Kalorimetricky měřená adsorpční 

tepla“ obhájil v roce 1974. Zatímco první etapa jeho od-

borné činnosti byla věnována především adsorpci plynů na 

pevných látkách, od poloviny osmdesátých let se zabýval 
problematikou tepelných kapacit kapalin, kde mohl výhod-

ně zúročit své předchozí znalosti a zkušenosti s kalorime-

trickými metodami. Habilitoval se v roce 1994 na téma 
„Tepelné kapacity čistých látek v kapalném stavu“. V této 

souvislosti je nutné zmínit šťastné úzké pracovní propojení 

doc. Zábranského a prof. V. Růžičky s prof. V. Majerem 
z Francie a Dr. E. S. Domalskim z USA. Na základě této 

plodné spolupráce vznikla v roce 1996 celosvětově uzná-

vaná osmisetstránková publikace „Heat capacity of liquids, 

Critical review and recommended values“, pod níž jsou 
podepsáni výše zmínění badatelé. Po této zásadní knize 

následoval v roce 2001 ještě Supplement I a v roce 2006 

Supplement II. Spolu s výše zmíněnými kolegy 
a doc. Kolskou vznikla dále v roce 2010 i více než 

400stránková publikace prezentující experimentální, kritic-

ky zhodnocená a doporučená data o tepelných kapacitách 

organických a některých anorganických látek. Kromě těch-
to zmíněných stěžejních publikačních výstupů byl doc. 

Zábranský autorem více než 70 dalších odborných příspěv-

ků. Na Ústavu fyzikální chemie se významným způsobem 
podílel na pedagogické činnosti. Vedl semináře základního 

kurzu, své experimentální zkušenosti přenášel do náplně 

základních a specializačních laboratoří a podílel se na výu-

ce specializačního předmětu Chemická informatika. Zde 
především uplatnil své rozsáhlé znalosti chemické literatu-

ry. Byl spoluautorem několika skript a jedné vysokoškol-

ské učebnice. Svou stopu zanechal i v časopisu Chemické 
listy, kde suploval po dobu jednoho roku redaktora, který 

v té době působil dlouhodobě v zahraničí. Na Ústavu fyzi-

kální chemie aktivně pracoval do svých 70 let, kdy odešel 

do důchodu. Za svého života vystřídal Milan několik ko-
níčků – dlouhá léta (pokud mu to zdravotní stav umožňo-

val) to byla cyklistika, ale měl třeba i období pěstování 

kaktusů. Nicméně našel se hlavně ve sběru, tvorbě a studiu 
betlémů. Byl dlouholetým předsedou Spolku českých bet-

lemářů. Duševní čilost si udržoval mimo jiné i bridžem, 

který hrával rád a často. Na chalupě to pak byla práce se 

dřevem a péče o vnoučata. Nemohu zde nezmínit starostli-
vou péči jeho manželky, prof. Jany Zábranské, která mu 

byla do posledních chvil života velkou oporou. 

 
Pavel Chuchvalec 

 

Vzpomínka na pana docenta 
Miloše Zemana 
 
Dne 18. března 2022 jsme se rozlou-

čili s vzácným a moudrým člověkem, 

panem docentem Ing. Milošem Ze-
manem, CSc. z Brna. 

Pan docent Miloš Zeman oslavil dne 

24. ledna 2022 krásné 95. narozeniny 

v té době ještě v přiměřeném zdravot-
ním stavu vzhledem k jeho vysokému věku. Abychom 

připomněli nejen jeho vzácnou osobnost, ale i jeho zásluž-

né celoživotní dílo, začneme klasicky jeho stručným živo-
topisem. 

Pan doc. Miloš Zeman se narodil 24. ledna 1927 ve 

Zvolenu. Po maturitě v roce 1946 byl přijat na bývalou 

dvouletou Vojenskou akademii v Hranicích. V roce 1948 
byl vyřazen jako poručík a poté působil na různých funk-

cích v armádě. Po založení chemického vojska se stal jeho 

příslušníkem v roce 1951.  
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Po dobu 40leté služby se nadále 20 let zabýval pláno-

váním, organizací, řízením a prováděním výchovy mla-
dých důstojníků chemického vojska a později studentů 

PGS na Vojenské akademii v Brně. 

Kromě toho zastával řadu významných štábních 

a velitelských funkcí na Ministerstvu národní obrany – 
Správě chemického vojska v Praze, byl zástupcem velitele 

pluku chemické ochrany v Liberci a náčelníkem chemické-

ho vojska 1. armády v Příbrami. Jeho vojenská kariéra 
byla zakončena v roce 1987 ve funkci náčelníka Katedry 

chemického vojska na Vojenské akademii v Brně. 

Bezprostředně po odchodu do důchodu dostal nabíd-

ku od tehdejšího náčelníka štábu civilní obrany, aby ve 
funkci pracovníka Krajského štábu civilní obrany v Brně 

pomohl při koordinaci a zpracování plánu ochrany obyva-

telstva v zóně havarijního plánování jaderné elektrárny 
Dukovany. Po vypracování tohoto plánu dostal pokyn, aby 

se zabýval krizovým řízením při odstraňování následků 

mimořádných událostí.  

Později se spolupodílel na vypracování návrhu orga-
nizační struktury Integrovaného záchranného systému 

Jihomoravského kraje. Po přechodu civilní obrany/ochrany 

pod hasičský záchranný sbor a následně v roce 2002 dostal 
od tehdejšího ředitele Ústavu chemie a technologie ochra-

ny životního prostředí, Fakulty chemické na Vysokém 

učení technickém v Brně, nabídku na vypracování vysoko-

školského studijního programu „Ochrana obyvatelstva“. 
Po získané akreditaci se dál zabýval přípravou akreditova-

ného celoživotního vzdělávání v oblasti krizového řízení 

a ochrany obyvatelstva. 
Celoživotně se tak významně podílel na výchově 

a vzdělávání celé řady odborníků v oblasti vojenské che-

mie a v posledních dvou dekádách svého aktivního půso-

bení především v oblasti ochrany obyvatelstva, krizového 
řízení a havarijního plánování. Publikoval celou řadu od-

borných skript a jiných cenných a významných odborných 

publikací, odborných článků a statí. 

Během svého života byl pan docent Miloš Zeman 

mnohokrát a významně oceněn. V roce 2017, kdy oslavil 
své 90. narozeniny, byl vyznamenán tzv. Zlatým záchra-

nářským křížem za celoživotní dílo. Podle jeho vlastních 

slov si pan docent Zeman právě tohoto ocenění nejvíce 

považoval. V rámci udělení Zlatého záchranářského kříže 
mi v březnu 2017 poskytnul pan docent Zeman rozhovor, 

v kterém vypracoval i své vlastní osobní shrnutí profesní 

dráhy. Níže kurzívou je jeho shrnutí uvedeno (10. března 
2017). 

Při příležitosti 90. narozenin se člověk nevyhne bilan-

cování smyslu, průběhu a výsledku celoživotního úsilí. 

Pokud jde o mojí životní dráhu, jsem přesvědčen, že jsem 

volil správně. 
Velmi si cením toho, že jsem měl možnost podílet se 

na výchově a vzdělávání celé generace důstojníků chemic-

kého vojska. Se značným uspokojením si cením toho, že 

řada z nich se vypracovala do hodností generálů, další 
z nich do vysokých funkcí v armádě, významných pracovní-

ků ve vojenském školství, v bývalé Civilní ochraně, nebo se 

uplatnila ve vědecko-pedagogické práci na některých vy-

sokých školách či dokonce v diplomatických službách. 

Za velký přínos považuji skutečnost, že mi 
v důchodovém věku bylo umožněno působit při řešení teo-

rie a praxe ochrany obyvatelstva před mimořádnými udá-

lostmi. 

Myslím, že můj životní úděl mohu hodnotit převážně 

kladně. 
Ve vzácné osobě pana docenta Miloše Zemana jsme 

ztratili výborného oborníka, moudrého kolegu a laskavého 

vysokoškolského učitele. Všichni na něho vzpomínáme 

s láskou a uznáním a děkujeme mu jak za skvělou spolu-
práci na odborných projektech, tak za řadu jeho promyšle-

ných a hodnotných odborných publikací, které nás velmi 

obohatily a inspirovaly k další vědecké badatelské činnosti.  
Čest jeho památce. 

Otakar Jiří Mika 

Výročí a jubilea 

Jubilanti v 1. čtvrtletí 2023 
Uveřejněno se souhlasem jubilujících.  
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Ing. Jaromír Lubojacký, MBA, (3.1.), Jistebník 
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Zemřelí členové Společnosti  
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