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Pár slov úvodem 

 
Měl jsem tu čest a štěstí být  pracovníkem Polarogra-

fického ústavu od svých mladých let až do let seniorských, 
vlastně kmetských,  s polarografií jsem tudíž prožil většinu 
svého života. U příležitosti 50. výročí udělení Nobelovy 
ceny tvůrci polarografie Jaroslavu Heyrovskému bych se 
tedy chtěl zamyslet nad krásnými chvílemi spjatými 
s rozvojem polarografie a zejména potom údobím proži-
tým pod šéfovstvím pana profesora. 

Během studia na Přírodovědecké fakultě Univerzity 
Karlovy jsem  navštěvoval přednášky pana profesora 
o polarografii, kdy jsem se mimo jiné dozvěděl, že pomo-
cí  krátce přes galvanometr zapojeného systému rtuťová 
elektroda – kalomelová elektroda, lze provádět polaromet-
rické titrace iontů či látek podléhajících při potenciálu 
kalomelové elektrody elektrodové reakci: titračním rozto-
kem se pak mění koncentrace  sledované látky, což je pro-
vázeno změnou měřeného proudu. Tato měření jsou nyní 
známá pod názvem „amperometrická“. Krátce řečeno, 
jednoduchost celého postupu měření a celé aparatury  mne 
natolik ovlivnily, že jsem se této technice ihned začal vě-
novat a posléze publikoval spolu s přítelem Jaroslavem 
Zýkou celou řadu prací, zejména orientovaných na farma-
ceutickou analýzu, což vyplývalo z našeho zaměstnání na 
tehdejším Ústavu pro farmaceutickou chemii UK. Další 
přístrojová technika, která mne poté na dlouhá léta ovliv-
nila, byla oscilografická polarografie střídavým proudem 
zavedená panem profesorem a těšící se jeho obzvláštní 
oblibě  a ta mne vlastně přivedla do Polarografického 
ústavu. Ostatní polarografické techniky  zejména po stran-
ce instrumentální a samozřejmě i aplikační můj zájem 
trvale udržely a byly předmětem nesčetných tvůrčích dis-
kusí s panem profesorem. Vždy jsem tehdy obdivoval jeho 
naprosto racionální rady a odhady či naznačení  správného 
postupu k cíli. Heyrovského genialita se vlastně již proje-
vila při jeho studiu elektrokapilarity v laboratoři profesora 
Kučery, kdy během svých měření pozoroval za přítomnos-
ti kovových iontů v roztoku charakteristické vlny na křiv-
ce závislosti proudu na napětí vloženém na elektrody: již 

tehdy poznal dalekosáhlý význam a dopad pozorovaných 
jevů. (Popisem pozorovaného jevu v Chemických listech 
v roce 1922 se potom datuje vznik polarografie). Další 
podrobnosti poté Heyrovský publikoval v britském Philo-
sophical Magazine v roce 1923. Tím ovšem jeho úsilí ne-
končilo, právě naopak  se svými žáky, z nichž mnozí 
přišli do Prahy ze zahraničí blíže se seznámit s novou me-
todou, rozvíjel polarografii v ucelený vědní obor se zvláště 
silným dopadem na analytickou chemii. 

Všeobecné rozšíření určité analytické metody je zá-
vislé na možnostech jejího praktického využití, ať již při 
řešení teoretického problému nebo požadavků chemických 
analýz. Ten druhý požadavek samozřejmě vzhledem 
k významu chemické analýzy pro veškerá odvětví lidské 
činnosti logicky převažuje. Tak tomu bylo i v případě po-
larografie, jejíž praktické rozšíření se datuje od let druhé 
světové války, zejména proto, že metoda nalezla uplatnění 
v metalurgické analýze tolik potřebné pro zbrojní průmysl. 
U polarografie tak bylo hned z počátku zřejmé její praktic-
ké využití. Jedním z příznivých faktorů bylo, že se jednalo 
vlastně o první automatizovanou analytickou metodu vů-
bec. K tomu, aby se polarografie dostala do světa, přispěl 
i  časopis Collection of Czechoslovak Chemical Commu-
nications, který založil profesor Heyrovský spolu 
s profesorem E. Votočkem, a ve kterém byly publikovány 
mj. i původní, objevné práce z polarografie. Samozřejmě, 
že profesor Heyrovský napsal také řadu monografií o pola-
rografii, nicméně velkou zásluhu na všeobecné akceptaci 
polarografie odbornou veřejností měla Heyrovského stať 
o polarografické metodě, uveřejněná v obsáhlém díle 
„Physikalische Methoden in der chemischen Analy-
se“ (Akad. Verlag, Leipzig 1935) významného německého 
analytického chemika profesora W. Böttgera. Na americ-
kém kontinentu se o rozšíření polarografie zasloužil svojí 
populární knížkou o této metodě profesor I. M. Kolthoff 
a J. J. Lingane (v údobí druhé světové války). Samozřej-
mě, že se také hned objevila celá řada výrobců polarografů 
 u nás to byla před druhou světovou válkou firma Dr.V.& 
J. Nejedlý v Praze  Vokovicích, v USA firma Sargent 
a v Německu v poválečných letech fa. Leybold. Ostatní 
světové firmy poté rychle následovaly.  V průběhu padesá-
tých let byla posléze tato metoda dále zdokonalována 
a navrženy její nové varianty dosahující podstatného zvý-
šení citlivosti. 

V letech po druhé světové válce jsme pak byli svědky 
všeobecného rozvoje aplikací polarografické analýzy. 
Účinně tomu napomáhalo vydávání polarografické litera-
tury, zejména speciálních monografií a učebnic, a to prak-
ticky na všech kontinentech. Za zmínku snad stojí i sku-
tečnost, že byly zřizovány polarografické ústavy: jeden 
v Praze (1950) pod vedením profesora J. Heyrovského (od 
roku 1952 se tento ústav stává součástí Československé 
akademie věd), druhý v Itálii, jakožto pracoviště Národní-
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ho centra pro výzkum – CNR, a třetí ve Velké Británii pod 
patronací výrobních podniků vyrábějících polarografy. 
Rozšíření polarografie v Československu samozřejmě 
napomáhalo pořádání pravidelných seminářů o nově publi-
kovaných pracích z polarografie; ty také byly příležitostí 
k diskusím pro pracovníky hlavně z průmyslových labora-
toří.  

Tehdejší Polarografický ústav Jaroslava Heyrovského 
Československé akademie věd byl vskutku Mekkou pola-
rografie, kterou se snažil navštívit nespočet odborníků ať 
již ke krátké návštěvě, nebo i k delším odborným stážím. 
Ústav se tehdy členil na jednotlivá vědecká oddělení se 
specifickou tematickou náplní, orientovanou např. na pola-
rografii anorganickou, organickou, problémy teoretické, 
otázky polarografické instrumentace a průmyslových ana-
lyzátorů, abych vyjmenoval alespoň ta základní oddělení. 
Vedoucím každého z nich byl renomovaný světově uzná-
vaný odborník.  

Vědečtí pracovníci ústavu  to byli nadšenci, kteří 
nehleděli na čas, víkendy a svátky. Pracovní atmosféra, 
která tehdy v ústavu okolo profesora Heyrovského vládla, 
je z dnešního pohledu až neuvěřitelná, ale pro tehdejší 
účastníky, kteří byli „při tom“ byla vskutku pohádkou. Asi 
nikdo z nich nezapomíná, jak „pan šéf“ každý den obchá-
zel pracoviště a s každým podrobně podiskutoval o řeše-
ném problému. Sluší se uvést, že si ale nesmírně potrpěl 
na přesnost příchodu do práce, mírné opoždění „po osmé“ 
 byť se třebas poté setrvávalo na pracovišti mnoho hodin 
přes čas  zásadně netrpěl a před dalším takovým prohřeš-
kem pracovníka důrazně varoval s tím, že by v opačném 
případě bylo lépe si hledat místo někde jinde.  Inu pořádek 
musí být! Jestliže si ale někdo musel něco osobního zařídit 
v pracovní době a vyžádal si svolení pana šéfa, vše bylo 
OK  ach kde je nyní ta pracovní morálka a pracovní 
nadšení, které tehdy v ústavu vládlo.... Osobní problémy 
tehdy mladého kolektivu pana profesora také zajímaly 
a neváhal pomoci, kde mohl. Prostě byla to velká rodina, 
která se i společensky stýkala. Jen tak mimochodem, kaž-
doročně profesor Heyrovský pořádal na své náklady večí-
rek  nejčastěji v pronajaté restauraci Savarin Na příkopě 

 ke kterému pozval všechny zaměstnance s rodinnými 
příslušníky a také některé pracovníky „mimo ústav“, kteří 
se polarografií zabývali. Zde se také udílely tzv. „Ceny 
Collection“ za nejzajímavější polarogram, znázorňující 
nějaký nový princip nebo jev. Soutěž byla určena pro 
mladé pracovníky (a to byli vlastně tehdy všichni pracov-
níci ústavu), navíc finančně dotována z prostředků pana 
profesora  první cena obnášela tisíc korun, což tehdy byla 
značná částka shodná s měsíčním platem. Jednou se tako-
vý večírek konal v pivnici u sv. Tomáše na Malé Straně  
to bylo těsně po udělení Nobelovy ceny. Bohatou večeři 
tehdy předcházel kabaretní program, který k pronájmu 
celého podniku patřil  a ten se tehdy panu šéfovi silně 
nelíbil. Také se zlobil, že se v sále klidně kouřilo  kouře-
ní na večírcích bývalo totiž povoleno až po desáté hodi-
ně.... (Vůbec s kouřením to bylo těžké, v místnostech ústa-
vu to bylo zcela nemožné, proto pracovníci chodili kouřit 
na zahradu, ale tak, aby to pan šéf neviděl). Na zmíněných 
večírcích se těšili obzvláštní pozornosti zahraniční hosté, 
kteří právě na ústavu pracovali. Vůbec v ústavu za ředite-
lování profesora Heyrovského panoval jakýsi kult přespol-
ních hostí, zejména cizinců: prostě každý zájemce o pola-
rografii byl vítán, i když se někdy jednalo jen o zběžné 
seznámení s touto technikou. Výuka polarografie totiž 
probíhala na katedře fyzikální chemie Přírodovědecké 
fakulty UK v rámci každoročně pořádaného 
„polarografického praktika“. Na dobu dvou týdnů tehdy 
přijížděli zejména z ciziny ti, kteří se s metodou chtěli 
blíže seznámit a získat určité zkušenosti a zručnosti po 
absolvování cvičení s pečlivě volenými a v průběhu let 
osvědčenými úlohami. O toto praktikum pečovali pracov-
níci zmíněné katedry fyzikální chemie, ovšem řada pra-
covníků Polarografického ústavu se zúčastnila teoretické 
výuky. Během doby trvání tohoto praktika byly pořádány 
i společenské akce, tradiční nedělní výlet nevyjímaje. 
S mnohými absolventy jsme měli později možnost setkat 
se na zahraničních pracovištích, kde dále rozvíjeli obor, se 
kterým se v Praze seznámili. Mnoho zahraničních hostí 
pracovalo v ústavu i po několik let při práci na vědeckém 
problému, zejména když se jednalo o „vědeckou výchovu“ 
zakončenou udělením vědecké hodnosti. Nejen významní 
zahraniční hosté, ale i tito „dlouhodobí“ hosté byli spolu 
s pracovníky ústavu, kteří o ně pečovali, zváni panem 
profesorem na večeři, zpravidla do čínské restaurace ve 
Vodičkově ulici nebo do restaurace EXPO 58 v Leten-
ských sadech. Zájem o náš ústav byl tehdy skutečně ob-
rovský, koncem let šedesátých dokonce Čedok organizo-
val hromadné návštěvy ústavu.  

Asi nejmasovější prezentací, jaké se kdy polarografii 
vůbec v celosvětovém měřítku dostalo, byla její účast na 
Světové výstavě v Bruselu v roce 1958. Polarografie zřej-
mě tehdy dosáhla svého zenitu jak po stránce teoretické, 
tak také ve sféře aplikační, a tak tedy zcela logicky a pro-
zřetelně padlo rozhodnutí obeslat Světovou výstavu 
EXPO 58 v Bruselu expozicí o polarografii (viz cit.1).  

Ústav a jeho pracovníci se tak stali velice známými 
ve světě a získali spoustu zahraničních přátel. Není tedy 
divu, že profesor Heyrovský a jeho žáci byli zváni zahra-

Obr. 1. Profesor Heyrovský při práci v laboratoři 
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ničními vysokými školami a učenými společnostmi ať již 
k proslovení speciálních přednášek z oboru či k pořádání 
celých přednáškových cyklů o polarografii. Pracovníci 
ústavu tak prakticky procestovali celý svět, a to téměř 
výhradně na náklady zvoucí strany, což snad je dobré také 
zdůraznit. V době, kdy výjezdů do zahraničí bylo poskrov-
nu, polarografie vzhledem ke své výlučnosti tvořila jakou-
si výjimku. Totéž se dá říci o Polarografickém ústavu, 
který byl krásnou oázou, oddělenou od politického dění 
a různých protivenstev tlustými dubovými dveřmi ve Vlaš-
ské ulici č. 9 na Malé Straně. 

Zamyslíme-li se tedy nad otázkou největšího přínosu 
československé vědy vědě světové ve dvacátém století, 
musíme zcela objektivně uvést na prvním místě polarogra-
fii, za niž její tvůrce profesor Jaroslav Heyrovský obdržel  
Nobelovu cenu, jejíž výročí udělení si letos připomínáme.  

 
Šíření polarografie po světě 
 
Japonsko a Čína 

 
Z Prahy se polarografie rychle šířila do celého světa 

a velmi brzy po jejím zavedení, které se datuje rokem 
1922, zapustila kořeny také v Japonsku. V roce 1925 totiž 
sestrojil profesor Heyrovský se svým japonským hostem 
a žákem M. Shikatou, který se v Praze seznamoval s pola-
rografií, přístroj nazvaný polarograf, který automaticky 
zaznamenával polarografické křivky. Z historického hle-
diska dlužno navíc uvést, že to byl vlastně první automa-
tický měřicí přístroj vůbec, který zaznamenával průběh 
analýzy, tehdy ještě na fotografickém papíře, takže byl 
hned k dispozici doklad o provedeném měření. M. Shikata 
pak založil po svém návratu do Japonska tamní polarogra-
fickou školu. Mimochodem v Japonsku vznikla též polaro-
grafická společnost, vydávající časopisy věnované polaro-
grafii, z nichž je významný zejména Review of Polarogra-
phy. Z Japonska se pak polarografie šířila po asijském 
kontinentě a dostala se do Číny a Indie. Po Mukdenském 
incidentu v roce 1931, při kterém japonská vojska pře-
padla čínská kasárna v Mukdenu (Shenyangu), a poté 
„kwantungská armáda“ obsadila Mandžusko, byl 
M. Shikata poslán do Changchunu v provincii Jilin, městu 
známém z knihy či filmu o „posledním čínském císaři“, 
aby pracoval ve výzkumném ústavu, který tam Japonci 
zřídili. Po skončení války se pak Shikata dostal do čínské-
ho zajetí, ale k jeho velké spokojenosti jej ponechali 
v ústavu, aby mohl v klidu dále vědecky pracovat až do 
r. 1953, kdy se vrátil do Japonska. Tím v podstatě zakotvi-
la polarografie i v Číně a doznala tam velké obliby. Není 
tedy divu, že v 50. letech přišel do tehdejšího polarografic-
kého ústavu první čínský stážista k několikaletému poby-
tu, nynější profesor Erkang Wang, ředitel Ústavu pro apli-
kovanou chemii Čínské akademie věd právě v onom 
Changchunu a v téže budově, v které působil již zmíněný 
profesor Shikata. Tento ústav se později stal jedním 
z čínských center polarografie. V době, kdy jsem jej na-
vštívil (1987), měl tento ústav přes tisíc zaměstnanců 
a věnoval se také výchově vědeckých pracovníků. Rovněž 

i pro tento ústav platí to co pro jiné ústavy Čínské akade-
mie věd, totiž že jsou výborně vybaveny po technické 
stránce. 

Určitým vyvrcholením vědeckých styků s Čínou 
v oblasti polarografie byla cesta pana profesora Heyrov-
ského do této velké země, kam jej doprovázel jeho syn 
Michael a tehdy již absolvent zdejší vědecké aspirantury, 
zmíněný Erkang Wang. Profesor Heyrovský navštívil ce-
lou řadu pracovišť po celé Číně a seznamoval tamější pra-
covníky s polarografií, případně již zkušené pracovníky 
s novinkami v tomto oboru. Že to byla záležitost nesmírně 
namáhavá  profesoru Heyrovskému tehdy bylo 68 let  
jsem si uvědomil, když jsem pak sám měl tu možnost 
v Číně přednášet po 29 letech, tedy v roce 1987. Bylo tam 
totiž zvykem pořádat přednášky zhruba dvouhodinové, 
které se vždy značně protáhly tím, že byly překládány 
z angličtiny, případně i z češtiny, byl-li přítomen pracov-
ník, který vystudoval v Praze. Během toho překládání si 
ale přednášející mohl alespoň trochu odpočinout, případně 
promyslet či upřesnit další věty. Kdo si to jednou zkusí, 
uzná, že to je značně namáhavá záležitost. Četné přednáš-
ky profesora Heyrovského na čínských pracovištích měly 
pak odezvu v zavádění polarografie v nejrůznějších oblas-
tech lidské činnosti, prostě všude tam, kde se vyžaduje 
služeb analytické chemie. Je tedy nasnadě že další inten-
zivní vyslání čínských pracovníků do Českoskoslovenska 
nedalo na sebe dlouho čekat. Většinou zde pobývali tři 
roky, během kteréžto doby se zde naučili také česky. Je 
nyní obzvláště milé, když vás univerzitní profesor nebo 
významný vědecký pracovník při návštěvě čínských vyso-
kých škol nebo ústavů akademie přivítá česky. Bohužel 
část naší veřejnosti, a to i odborné, se stavěla k těmto pra-
covníkům přezíravě. Zcela pravdivě a objektivně řečeno  
byly to pro nás velmi vítané „ruce“, které odvedly dobrý 
kus práce. Myslím, že každý si čínské pracovníky musel 
pochvalovat.  

Rozšíření polarografie v Číně napomohlo mimo již 
zmíněných akcí též vydávání čínských knih o polarografii, 
případně překládání knih zahraničních autorů do čínštiny. 
Spoluprací profesora Heyrovského a profesora Hana vyšel 
v roce 1959 v Šanghaji několikadílný věcný index polaro-
grafické literatury, a to jak anglicky, tak i čínsky. Dílo 
vskutku monumentální, uvážíme-li, že bylo nutno přeložit 
také několik tisíc názvů prací z různých jazyků do čínšti-
ny. Obdobných věcných rejstříků se později odborná ve-
řejnost dočkala od americké firmy Sargent, vyrábějící také 
polarografy, a od profesora G. Semerana, prvního ředitele 
polarografického ústavu v Padově. Pozadu nezůstal ani 
čínský průmysl, který uvedl na trh několik modelů polaro-
grafů. 

Přístroje pro metody se superponovou  střídavou slož-
kou byly vyráběny např. firmou Yanagimoto v Kyotu. 
Jejich konstruktér Y. Yasumori mne během mé účasti na 
Mezinárodním polarografickém kongresu v Kyotu 
v r. 1966 pozval k prohlídce tohoto vysoce moderního 
závodu se širokým výrobním sortimentem jak elektroche-
mických, tak spektrálních přístrojů. Velmi příznivým do-
jmem působil na mne fakt, že v podnikovém výzkumu 
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pracovala celá třetina zaměstnanců, což nesporně přispělo 
k rychlé realizaci výsledků výzkumu a k neustálé moderni-
zaci již vyráběných přístrojů. A že se jednalo o přístroje 
kvalitní, jsme se mohli v Praze přesvědčit při práci s jejich 
DC a AC polarografem, který firma darovala panu profe-
soru Heyrovskému k jeho 75. narozeninám. 

Jestliže již hovoříme o Číně a panu profesorovi, je 
snad možno uvést i něco z oblasti kulinářské: Pan profesor 
Heyrovský totiž miloval čínskou kuchyni, nicméně po 
svých nesčetných zkušenostech tvrdil, že ta nejlepší čínská 
restaurace je přece jen v Praze (ta, která bývala ve Vodič-
kově ulici). Tu si tak oblíbil, že se stala prakticky vedle 
restaurace v tehdejším Domě potravin jeho každodenním 
cílem v poledne, někdy pak i večer, chtěl-li pozvat  někte-
ré zahraniční hosty prodlévající v polarografickém ústavu. 
Pan profesor měl stabilně rezervovaný stůl v zadní části 
restaurace a než začal objednávat, zpravidla se odebral do 
kuchyně, aby v doprovodu šéfkuchaře nejprve obhlížel 
jídla. Byl takovým milovníkem čínského jídla, že si je 
nechal nosit i do nemocnice v termosce. Bylo to dost kuri-
ózní, protože pan profesor byl tehdy ve vysíleném stavu 
odvezen do nemocnice v Krči, kde mu dietolog profesor 
Mašek naordinoval speciální stravu – ta čínská ovšem byla 
lepší a zdá se, že přispěla zásadní mírou k jeho tehdejšímu 
ozdravění. To ale jistě profesor Mašek netušil.  

 
Austrálie 

 
Zde bych se chtěl zmínit o jedné, velmi milé a popu-

lární osobě, která se do historie polarografie zapsala tzv. 
AC polarografií. Jedná se o profesora Bruno Breyera, aus-
tralského profesora chemie, který delší dobu působil na 
univerzitě v Kyotu a mluvil plynně japonsky. B. Breyer, 
původem z c.k. rakouskouherské monarchie, vystudoval v 
Německu medicínu a chemii, před Hitlerem se ale uchýlil 
do Anglie, kde jej zastihla 2. světová válka. Jako občan 
německého původu byl tehdy internován, poději naložen 
na loď, která jej měla odvézt kamsi do internace. Tedy 
měla, ale byla torpédována, naštěstí byl B. Breyer z vody 
vyloven a dopraven do Austrálie. Tam se tedy začal věno-
vat chemii a v poválečných letech se proslavil tím, že za-
vedl novou polarografickou metodu –  polarografii se su-
perponovanou střídavou složkou (tzv. AC polarografii) 
a metodu tenzametrickou,  sloužící ke sledování povrcho-
vě aktivních látek v roztocích právě touto AC polarografií. 
Zprvu sice tato AC metoda neskýtala podstatných výhod 
oproti polarografii klasické, byla ale později jinými autory  
zdokonalena eliminováním proudu nabíjecího, čímž se její 
citlivost zvýšila zhruba tisíckrát. Dlužno dodat, že původní 
A.C. polarografie nebyla  v našem ústavu moc populární, 
a to platilo i o jejím autoru. Situace se však změnila, když 
B. Breyer náš ústav v roce 1956 navštívil a v úvodní před-
nášce velice dojatě líčil svoji touhu navštívit jednou 
v životě náš ústav. Aby se vůbec dostal do Evropy, přijal 
na jakési nákladní lodi místo lodního lékaře. Jeho přednáš-
ky byly velice působivé a on sám si jako osoba získal mezi 
kolegy vřelých sympatií. Pobýval v ústavu ve Vlašské 
ulice v malém pokojíku s výhledem do naší krásné, ma-

lostranské zahrady. Během jeho pobytu jsme spolu praco-
vali v laboratoři na vývoji nového elektrického zapojení 
pro řečenou A.C. polarografii.  Zde v Praze, v mimopra-
covní aktivitě, chtěl putovat po stopách dobrého vojáka 
Švejka  ta knížka prý byla jedinou věcí, kterou při torpé-
dování lodi zachránil a v podstatě mu pomohla v dobré 
mysli překonat útrapy války  tedy v rámci toho putování 
jsme zde v Praze navštívili řadu hospůdek, zejména tu 
U kalicha. 

 
Chile 

 
Na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy býval 

pravidelně pořádán roční UNESCO kurs analytické che-
mie pro pracovníky z  tehdy tzv. „rozvojových zemí“, 
jehož náplní byly také přednášky a praktika 
z  polarografie. Jedním z prvních chemiků, kteří přijeli na 
katedru analytické chemie do tohoto kursu, byl prof. Al-
fonso Morales z pedagogické fakulty státní univerzity 
v Santiago de Chile. Během svého dlouhodobého pobytu 
se nejen úspěšně seznamoval s polarografií a hlavně jejím 
použitím v praxi, ale navázal též četné známosti „na vyš-
ších místech“, takže jaksi dalším řízením osudu se stalo, že 
někdy v roce 1962 uzavřelo naše ministerstvo školství se 
státní univerzitou v Santiago de Chile smlouvu o spoluprá-
ci. V rámci této smlouvy přijížděli pracovníci, tedy i pro-
fesoři tamní univerzity, na naše vysoké školy k většinou 
dlouhodobým stážím. Řada z nich byla z oblasti chemie 
a ti obvykle pracovali na katedře analytické chemie Příro-
dovědecké fakulty UK v Praze a také v Polarografickém 
ústavu ČSAV. Jako pomoc tamní katedře chemie minister-
stvo školství zakoupilo soupravu elektroanalytických mě-
řicích přístrojů československé výroby, které měly navíc 
také reprezentovat náš průmysl. V soupravě byly zahrnuty 
zejména polarografy, oscilografické polarografy, elektro-
nické zapisovače, pH-metry, zařízení na konduktometrická 
a fotometrická měření, abych zmínil jen ty nejdůležitější 
přístroje, které v tehdejší době představovaly zařízení 
dobře vybavené laboratoře. Část přístrojů byla odeslána do 
Chile lodí. Polarografy však, pokud se pamatuji, byly do-
praveny letecky z obavy, aby cestou lodí přes rovník přece 
jen nedošlo ke korozi, zejména kontaktů elektronické části 
přístrojů.  Posléze pak byli vybráni pracovníci, kteří měli 
přístroje na místě uvést do chodu a tamní pracovníky 
a studenty zasvětit do jejich obsluhy, případně uspořádat 
kurzy elektroanalytické chemie. A tak byl do Chile vyslán 
profesor Jan Doležal (později i profesor Jaroslav Zýka) 
z katedry analytické chemie PřF UK a též moje osoba 
k zajištění zejména polarografické problematiky. Po příle-
tu do Santiaga bylo nutno přístroje vybalit, zprovoznit 
a vytvořit elektroanalytickou laboratoř v budově umístěné 
v nádherném tropickém parku univerzity,  což se po krátké 
době podařilo. V této laboratoři jsme rovněž uspořádali 
řadu veřejně přístupných polarografických kursů. Ozná-
mení o jejich konání bylo uveřejněno v hlavním chilském 
deníku El Mercurio. Zájemců se přihlásilo poměrně mno-
ho, takže jsme měli o zábavu na několik týdnů postaráno. 
Většinou se jednalo o pracovníky z geologického průzku-
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mu, kteří se snažili analýzou vod na obsah mědi objevit 
její ložiska a pak rychle zbohatnout. Zájemci o kurs byli 
ale i z řad farmaceutů, kteří byli vychovávání tamní farma-
ceutickou fakultou také pro práci v klinické laboratoři. 
Podnikových chemických laboratoří bylo jen poskrovnu, 
byly-li vůbec nějaké. Výuku v laboratořích jsme posléze 
zaměnili za činnost přednáškovou doplněnou promítáním 
naučných filmů s polarografickou tematikou na univerzi-
tách ve městech Temuko, Concepcion a Valdivia na jihu 
Chile. V severní Chile jsme poté přednášeli o polarografii 
na univerzitě v Antofagastě, která nám zorganizovala ces-
tu do pouště Atacama, zejména do oblast Chuquicamaty, 
kde americká firma Anaconda Mining Copper Company 
těžila měď v jednom z největších terasovitých povrcho-
vých dolů na světě. I tam na „firemní“ půdě probíhaly 
diskuse o aplikaci polarografie v analýze anorganických 
surovin. A protože pan profesor miloval hory – v mládí 
sám aktivní horolezec, pořídili jsme pro něj na  jeho vý-
slovné přání několik záběrů z různých stran nejvyšší hory 
Kordiller Aconcagui z malého pronajatého letadla. Pravdě-
podobně jsme při tom narušili argentinský vzdušný 
prostor, ale to se tam tehdy tak vážně nebralo. 

 
Maďarsko 

 
Záhy po zřízení Polarografického ústavu byl pan pro-

fesor Heyrovský pozván na přednáškovou cestu do Ma-
ďarska. Poznatkům z této cesty „do Uher“, jak pan profe-
sor říkával, byly věnovány dvě seminární přednášky 
v knihovně našeho ústavu ve Vlašské ulici, což mimocho-
dem byla organizační chyba, protože tato místnost počtu 
zájemců naprosto nestačila. Řada pozdě „přišlých“ tudíž 
musela vzít za vděk posloucháním u otevřených oken ve-
doucích z knihovny na kouzelný malostranský dvůr této 
stavby. Tak veliký byl tehdy zájem o vše, co souviselo 
s polarografií, ale také se životem vědecké komunity 
v zahraničí, o níž byly přece jen mizivé informace. S nad-
šením tudíž byla přijata zpráva, že během tohoto pobytu 
došlo k návrhu uspořádat v roce 1955 první maďarsko-
československou polarografickou konferenci, která by 
měla být obeslána početnou československou delegací. 
Také byla dohodnuta pozdější obdobná konference na 
oplátku v Československu, k níž skutečně došlo v roce 
1958.  

A tak nastaly na obou partnerských stranách  rozsáhlé 
přípravy. Z naší strany se měli zúčastnit prakticky všichni 
vědečtí pracovníci ústavu, jakož i přizvaní hosté z jiných 
pracovišť. Nad skladbou vědeckého programu dbal osobně 
pan profesor  před odjezdem do Maďarska musel každý 
účastník konference přednést na ústavním semináři svůj 
příspěvek v příslušném cizím jazyce a být připraven na 
celou řadu připomínek vylepšujících přednášku. Mne pan 
profesor navíc pověřil zajištěním všech potřebných forma-
lit spojených s touto cestou. Snad nějak vycítil moji skry-
tou touhu po cestování  každopádně to zařizování cest, 
spojené později s problematikou zahraničních styků ústa-
vu, mi zůstalo prakticky do konce mého aktivního působe-
ní na pracovišti a musím se hned přiznat, že to byl vlastně 

vedle polarografie také můj koníček, který jsem se snažil 
plnit ke spokojenosti svých kolegů. 

A tak jsme večer dne 10. srpna 1955 v slavnostní 
náladě vyjeli, abychom byli následujícího dne ráno slav-
nostně uvítáni na Východním nádraží v Budapešti za asis-
tence dechovky a také televize. My ovšem měli hlad 
a toužili po snídani. Naši hostitelé ale mysleli na vše a tak 
pohlédnu-li do tehdejšího programu, zjišťuji, že 25 minut 
po příjezdu byla snídaně  dnes bychom řekli spíše brunch 
– ve sbětoznámé kavárně Hungaria. Veškerý náš program 
byl tak říkajíc na minuty rozpracován, asi podobně, jako se 
dnes připravují státní návštěvy. Naše výprava byla ubyto-
vána ve studentské koleji, kam se večer ještě přistěhovali 
maďarští účastníci konference. Ta byla večer slavnostně 
zahájena koncertem státní filharmonie, také s českou hud-
bou na programu. Mám-li se zmínit o náplni přednášek, 
tedy jednalo se zejména o praktické aplikace polarografie 
v nejrůznějších oborech lidské činnosti. Tehdy se v pod-
statě ještě nepoužívala plynová chromatografie a když, tak 
jen ojediněle, rovněž atomová absorpční spektroskopie 
byla jen ve vývojovém stadiu, neřku-li jiné, dnes zcela 
běžné fyzikální metody v analytických laboratořích. Pola-
rografie tedy do jisté míry „kralovala“ jakožto značně 
univerzální a používaná analytická metoda. 

Naši hostitelé se prostě překonávali. Protože věděli, 
že pan profesor rád víno Bikavér (býčí krev), které tehdy 
bylo i v Maďarsku nedostatkovým zbožím, vozili toto 
výborné víno v láhvích autem všude za námi, aby mohlo 
být podáváno v podniku, kde jsme obědvali nebo večeřeli. 
Patrně všichni tehdejší účastníci si vzpomenou na exkurzi 
do vinných sklepů v Badačonu, kde nám celé odpoledne 
dávali ochutnávat jedno víno za druhým  a my museli 
statečně degustovat. Ale byli jsme mladí, a tak se vše vy-
drželo. Pan profesor s námi pochopitelně nebyl, ostatně 
měl mít ráno plenární přednášku, tak se přece jen chtěl 
pečlivě připravit, jak měl ostatně ve zvyku. My zase mys-
leli, že se ráno prospíme a že snad nebude vidět, že v sále 
scházíme, protože při plenárních přednáškách bylo vždy 
„nabito“ domácími. Ouha! Ráno jsem byl vytažen z poste-
le kýmsi z organizačního výboru s tím, že se panu profeso-
rovi pokazil oscilograf, který nutně potřeboval na demon-
straci při své přednášce o oscilografické polarografii. 
„Přece tady seženete nějakého elektronika, který to spraví 
 nejsem zrovna ve formě“. „Už tam byl jeden náš inženýr 
a nehnul s tím  pan profesor chce Vás“, sděloval mi lá-
manou němčinou onen posel. Tedy sprcha, rychle se oblé-
ci a autem do ne zcela blízké budovy techniky. Skutečně, 
stínítko oscilografu zůstávalo temné a vedle bledý maďar-
ský inženýr. „Tak to, pane Kalvoda, opravte“, děl pan 
profesor. Požádal jsem tehdy vedle stojícího inženýra, aby 
přístroj znovu odkrytoval  sám jsem si netroufal tak uči-
nit, protože bych se asi šroubovákem netrefil do drážky 
šroubů, byl jsem totiž rád, že mi stůl skýtá jakous takous 
oporu. Říká se v této souvislosti cosi o štěstí, a skutečně: 
po odkrytování přístroje jsem si všimnul odpojeného vodi-
če vysokého napětí pro obrazovku. „Přiletujte sem tento 
přívod, prosím“, což bylo provedeno a obrazovka se roz-
zářila a já také, a i pan profesor měl radost, že se dobré 
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dílo podařilo. Takže jsem se mohl se ctí odporoučet. 
 Ovšem on pan profesor následující večer měl také 

„náladičku“, zatímco my jsme byli značně „pod párou“. 
To se totiž konala v Balatonalmádi v rekreačním středisku 
Akademie věd další ze slavnostních večeří. Ta „náladička“ 
se projevovala také tím, že při projednávání důležité slu-
žební záležitosti ohledně zpětného odvozu přístrojů domů, 
čímž jsem byl pověřen, jsme s panem profesorem mluvili 
chvíli česky, chvíli německy, jako bychom se nějak ne-
mohli domluvit. Prostě jsou to takové milé vzpomínky. 

Snad to bylo i naším přičiněním, že se v Maďarsku 
polarografie rozšířila měrou neobvyklou a dokonce bylo 
přistoupeno k výrobě polarografů. Firma Radelkis, 
v 80. letech velmi moderní podnik s managementem, který 
jsme obdivovali, vyráběla celou plejádu polarografů, vedle 
celé řady dalších zařízení pro elektrochemickou analýzu. 
Podnik úspěšně exportoval i do západních zemí, což se 
o našem výrobci polarografů bohužel nedalo tvrdit, i když 
poslední typy uvedené na trh v množství kolem snad tří 
tisíc kusů měly rozhodně světové parametry, pokud se 
týká návrhu konstrukce. Horší to už bylo s provedením: 
i když se řemeslnická práce časem zlepšila, podnik se stále 
potýkal s nedostatkem kvalitních, hlavně elektronických 
součástek. Výborný konstrukční návrh byl tak sériovou 
výrobou znehodnocen, což nás vlastně po desítiletí mrzelo. 
Tehdejší servis snad ani nestačil různé ty závady odstraňo-
vat.  

 
Německo 

 
Nebývalý zájem o polarografii byl projevován také 

u našeho severního souseda, kterým byla v důsledku poli-
tického rozděleného světa Německá demokratická republi-
ka. V Drážďanech na technické univerzitě existovalo již 
z předválečných dob světoznámé elektrochemické praco-
viště vedené profesorem Kurtem Schwabem, který k nám 
začal posílat svoje žáky, mezi nimi také Dr. Hermanna 
Berga, který později proslul svojí vlastní polarografickou 
školou na akademickém pracovišti v Jeně. Ale vraťme se k 
prof. Schwabemu: na jeho pracovišti se prováděl elektro-
chemický výzkum v celé své šíři, od polarografie až po 
výzkum koroze. K řešení praktických úkolů vlastnil prof. 
Schwabe svůj výzkumný ústav v Meinsbergu nedaleko 
Drážďan.V tomto soukromém podniku pracovalo několik 
kmenových zaměstnanců, většinu však tvořili doktorandi 
z drážďanského ústavu, kteří tak měli možnost řešit prak-
tické problémy a něco si při tom navíc přivydělat, neboť 
veškeré výstupy z tohoto ústavu byly komerčně uplatňová-
ny. Těsně před sloučením obou částí Německa byl tento 
ústav převeden do majetku státu pod jménem Forschung-
sinstitut „Kurt Schwabe“  u příležitosti tohoto slavnostní-
ho aktu se konala vědecká elektrochemická konference, na 
které jsem měl tu čest úvodem oslovit a pozdravit přítom-
né hosty a též manželku prof. Schwabeho a v krátkém 
proslovu ocenit dílo tohoto vědce v návaznosti na nově 
zahajovanou éru jím založeného ústavu. Bylo to již značně 
rozsáhlé pracoviště zabývající se nejen výzkumem, ale 
i komerční výrobou zejména sensorů a měřicích přístrojů 

na různé škodliviny zatěžující životní prostředí. Zřejmě se 
jednalo o dobré pracoviště, protože ústav po sjednocení 
úspěšně přežil. Existenci tohoto ústavu a vůbec propojení 
vysokoškolského pracoviště s realizační jednotkou na sou-
kromovlastnickém principu jsme ovšem v dobách, kdy 
„vše vlastnil stát“, obdivovali . O nějakém střetu zájmů se 
tehdy zřejmě vůbec nehovořilo a v praxi se snad tento 
termín ani nevyskytoval. 

Velmi příjemným zážitkem byla účast na  mezinárod-
ní polarografické  konferenci, kterou pořádal v r. 1957 již 
zmíněný  prof. K. Schwabe v Drážďanech za účasti profe-
sorů Maxe von Stackelberga (SRN), A. N. Frumkina 
a T. A. Krjukové  (SSSR), G. Semerana (Itálie), 
B. Breyera (Austrálie), W. Kemuly (Polsko) a samozřejmě 
mnoha jiných elektrochemiků. Na tuto konferenci odjela 
i početná skupina našich pracovníků vedená panem profe-
sorem Heyrovským. Vzpomínám si maně, jak pan profesor 
měl místenku na rychlík Vindobona na neexistující číslo 
sedadla  asi ten vůz někde odpojili. Pan profesor věc 
vyřešil svérázně  prohlásil „půjdeme prostě do jídelního 
vozu a tam si něco dáme“, a jak se ukázalo, byly tam zhru-
ba poloviční ceny jídla i pití. „Tak budeme konzumovat 
dvojnásobné množství“, prohlásil pan profesor. Přijeli 
jsme tedy do Drážďan ve velmi dobré náladě, kterou 
umocnil ještě slavnostní večírek ve vile rektorátu univerzi-
ty, kde v přijímací hale byla vytvořena na stole asi metr 
vysoká, možná i vyšší, hora z různých pochoutek navzá-
jem plynule propojených: pamatuji se hlavně na červený 
kaviár, pro nás úplnou novinku, kterou jsme neustále ve 
velkých kvantech konzumovali. Následek se objevil v noci 
v hotelu, kdy jsme se ještě s dalšími dvěma kolegy z ústa-
vu  neustále střídali u vodovodu a hasili žízeň. 

Dalším pracovištěm úzce spjatým s polarografií byl 
tehdejší Institut für Mikrobiologie und experimentelle 
Therapie akademie věd NDR v Jeně, kde působil již zmí-
něný profesor Berg. Ten se zprvu zajímal zejména o pou-
žití polarografie a elektrochemie vůbec v biologii a medi-
cíně, což stimulovalo použití polarografie nejen v NDR. 
Třetím stěžejním pracovištěm úzce propojeným s polaro-

Obr. 2. Profesoři M. v. Stackelberg, B. Breyer  a  G. Seme-
rano  (Drážďany-Míšeň 1957) 
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grafií bylo akademické centrum pro přístrojovou techniku 
v Berlíně, kde se vlastně zrodil první počítačem řízený 
polarograf v zemích východních. Byl to poměrně univer-
zální elektrochemický přístroj, vyráběný a dodávaný po 
několik let  též v Československu bylo a možná ještě je 
několik těchto strojů. Konstrukce přístroje byla poplatná 
tehdejšímu stavu součástkové základny, čímž byla dána 
značná poruchovost. Dále stojí za zmínku Institut für 
Nichteissenmetalle ve Freibegu. Nejen že tam byl vyvinut 
velmi citlivý Square wave polarograf skupinou dr. Man-
freda Geisslera, ale byly také vypracovány četné polaro-
grafické metody stanovení různých kovů pro průmyslovou 
praxi. Nutno ovšem uvést, že polarografie se zdárně vyví-
jela, ale hlavně i používala v tehdejším západním Němec-
ku, a to již od dob poválečných, zejména zásluhou školy 
profesora Maxe von Stackelberka z univerzity v Bonnu. 
Centrem aplikace polarografie ve farmacii se stal posléze 
Ústav pro farmaceutickou chemii univerzity 
J. W. Goetheho ve Frankfurtu nad Mohanem, vedený pro-
fesorem H. Oelschlägrem, který se v polarografii zdokona-
lil spolu se svými spolupracovníky v Praze na našem ústa-
vu, případně v polarografickém praktiku na Univerzitě 
Karlově. Tento ústav vychoval řadu vynikajících odborní-
ků pro okolní farmaceutické giganty, v nichž se pak také 
uplatnila polarografická analýza.  

 
Rusko  

 
Poměrně záhy po publikování prvních prací o polaro-

grafii navštívil profesora Heyrovského významný sovětský 
geochemik, akademik V. I. Vernadský (to bylo v r. 1932), 
jehož zásluhou se polarografie rozšířila velmi rychle také 
v Rusku. Polarografie a samozřejmě také osobnost pana 
profesora jej zaujaly natolik, že pozval profesora Heyrov-
ského do Sovětského svazu na Mendělejevské oslavy 
v roce 1934. Přednášky o polarografii, jakož i vydání Hey-
rovského knížky o této metodě v překladu Heyrovského 
sovětské žačky E. Varasové  která však později zmizela 
v některém z Gulagů  stimulovaly významným způsobem 
obrovský zájem o polarografii jak mezi pracovníky z vy-
sokých škol, tak také z průmyslových laboratoří. Po druhé 
světové válce, nebo lépe řečeno zhruba 11 let po jejím 
skončení, začali i do této země jezdit také pracovníci naše-
ho ústavu.  

Maně si vzpomínám na všesvazovou polarografickou 
konferenci na  paměť osmdesátých narozenin profesora 
Heyrovského v Kišiněvě v r. 1970. Mimochodem, sovětští 
kolegové nám tehdy velmi vyčítali, že jsme my u nás ne-
byli schopni takovou akci k uctění památky našeho pana 
šéfa uspořádat. Akce to tehdy byla velice slavná a spolu 
s Dr. J. Říhou z našeho ústavu jsme museli do televize na 
živé vysílání, které se konalo v době závěrečného banketu, 
kde v jídelně bylo několik televizorů, aby nikomu nic 
z debaty u televizního kulatého stolu neušlo. V podstatě 
jsme museli odpovídat na nejrůznější otázky o tom, co to 
vlastně polarografie je a k čemu je dobrá, o panu profeso-
rovi, proč jubilejní sjezd nebyl uspořádán v Praze a nevím 
co ještě. Jen si pamatuji, že jsme po té úmorné akci každý 

obdrželi honorář ve výši 30 rublů a jedno jablko. Pak jsme 
se zase vrátili mezi hodovníky. 

Z putování po rozlehlé sovětské zemi plné kontrastů 
bych chtěl zmínit také Gruzii a hlavně její hlavní město 
Tbilisi. V tomto městě se totiž konala někdy koncem 
70. let koordinační porada tzv. Rady vzájemné hospodář-
ské pomoci, a to v oblasti výzkumu, vývoje a výroby elek-
troanalytické přístrojové techniky. A tak od nás z Česko-
slovenska jsme tam za ústav letěli s dr. L. Pospíšilem 
a panem V. Gajdou  konstruktérem polarografů z podni-
ku Laboratorní přístroje. Úvodem budiž konstatováno, že 
ty porady byly víceméně zbytečné, nic se nepodařilo zko-
ordinovat či výrobně zajistit, každý si hájil to svoje a snažil 
se udržet místo na slunci pro svoji výrobu. Proto byla účast 
v komisi přece jen nutná, aby snad někoho z řídícího centra 
v Moskvě nenapadlo administrativním zásahem iniciovat 
třebas zastavení výroby polarografů v Československu 
a kompletně ji převést do Maďarska k firmě Radelkis. 

  
 

A závěrem něco z historie, současnosti  
a výhledů do budoucnosti polarografie  

 
Při zvažování příznivých aspektů pro rozšíření pola-

rografie lze zdůraznit, že v době jejího vzniku se jednalo 
o jednu z nejcitlivějších analytických metod s automatic-
kým záznamem snadno vyhodnotitelné křivky. Dalším 
příznivým faktorem byl (a samozřejmě stále je) široký 
sortiment látek a to anorganických i organických, které lze 
touto metodou stanovovat v nejrůznějších matricích. 
V tehdejších dobách skutečně nebylo metody  snad mimo 
fotometrie  která by s polarografií mohla úspěšně soupe-
řit. Budiž ale hned konstatováno, že tvůrce polarografie 
nikdy nezdůrazňoval univerzálnost své metody či její vý-
lučné postavení v analytické chemii, ale vždy své žáky 
učil, že je nutno se rozhodnout pro tu metodu, která je pro 
řešení té které úlohy nejvhodnější. Mnoho nadšenců se 
totiž snažilo aplikovat polarografii všude, a to i tam, kde 
jiná metoda byla prokazatelně výhodnější. Čas a praxe 
však vývoj záhy usměrnila. A tak jsme byli v letech po 
druhé světové válce svědky všeobecného rozvoje aplikací 
polarografické analýzy  ale také jejího použití při řešení 
teoretických problémů. Z vývojového hlediska ovšem také 
nelze opomenout důležitou okolnost, že Heyrovského 
polarografie s rtuťovou elektrodou – o které jsme až dosud 
stále hovořili – znamenala vlastně také jistý odrazový 
můstek ve vývoji elektroanalytické chemie, zejména při 
návrhu nových dokonalejších a citlivějších přístrojů, no-
vých typů čidel, jakož i zásadně nových metodických pří-
stupů.  

Do jisté míry za zlomová lze považovat 60. léta mi-
nulého století, která přicházela s požadavkem stopové 
analýzy jak pro jaderný průmysl, tak také pro problemati-
ku ochrany životního prostředí. A zde bohužel tzv. polaro-
grafie klasická (t.j. v podobě, jak byla zavedena prof. Hey-
rovským), mohla jen obtížně svojí citlivostí vyhovět. Na-
víc stále větší obliby si začaly získávat nově zavedené 
metody spektrální. Je sice pravda, že se vyskytly snahy 
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zvýšit citlivost polarografické metody zejména eliminací 
nabíjecího proudu, (konstrukce „square wave“ polarografu 
vynikajícím elektrochemikem G. Barkerem v britském 
atomovém středisku v Harvellu), avšak tento přístroj, uve-
dený na trh koncem 50. let byl velice nákladný, takže stěží 
mohl soutěžit se zmíněnými spektrálními přístroji. A tak 
docházelo k postupnému upadání zájmu o polarografii. To 
se také odrazilo v učebních osnovách vysokých škol che-
mického směru  polarografie se přestala učit, případně se 
zmiňovala jen okrajově, což také přispělo k postupnému 
vytlačování polarografie z laboratoří. 

 O „novou vlnu“ či „renesanci“ polarografie se v pod-
statě zasloužil elektronický průmysl tím, že začal vyrábět 
levné integrované obvody  operační zesilovače a číslico-
vou techniku, čehož mezi jinými využili výrobci moder-
ních polarografických přístrojů. Tak v USA firma Prince-
ton Applied Research Corporation vyvinula a na trh uved-
la polarograf pracující s technikou diferenční pulzní pola-
rografie, popsanou také již zmíněným G. Barkerem. Při 
použití integrovaných obvodů bylo docíleno výrobní ceny 
o řád nižší než tomu bylo u zmíněného elektronkového 
square wave polarografu. Tato firma uvedla v době, kdy 
ještě jiní výrobci ze setrvačnosti dodávali „klasický“ typ 
polarografu v cenových relacích kolem 2000 až 3000 
USD, svůj proslulý model PARC 174 za necelých tisíc 
dolarů.  V krátkém sledu pak ve výrobě pulzních polaro-
grafů následovaly i jiné světově proslulé, jakož i čs. firma 
Laboratorní přístroje Praha. Další oživení trhu s polarogra-
fickými přístroji přineslo zavedení počítačové techniky, 
případně dostupnost polarografů buď s počítačem propoje-
ných, nebo polarografů řízených vestavěným počítačem. 
V České republice byla úspěšná v tomto směru firma Pola-
ro-Sensors se svými počítačem řízenými polarografy, ať 
již v úpravě  stolní nebo variantě pro použití v terénu. 

Dostupnost těchto výkonných přístrojů podnítila zno-
vu zájem o polarografii, která ve spojení s tzv. stripovací-
mi či rozpouštěcími metodami (při nichž se analyzuje lát-
ka určitou dobu nahromaďovaná ze sledovaného roztoku 
na elektrodě) představuje jednu z nejcitlivějších analytic-
kých metod vůbec, a to ještě při velice nízké pořizovací 
ceně. A opět se objevila rozsáhlejší polarografická literatu-
ra, aplikační manuály, případně aplikační listy, vydávané 
zejména firmami PARC, Metrohm, a Polaro-Sensors, 
podle kterých může analýzy provádět i střední technický 
personál. Navíc jsou pořádány různé odborné konference, 
semináře, zejména potom mezinárodní kongresy s elektro-
analytickou či polarografickou tematikou. 

Jakou tedy má polarografie či voltametrie budouc-
nost? Stále zřetelněji se ukazuje, že její velké citlivosti lze 
výhodně využít ve spojení se separačními metodami, 
zejména s kapalinovou chromatografií. Zde se snoubí vy-
nikající separační schopnost chromatografie s vysokou 
citlivostí polarografie. Určitou inovací je polarografie 
prováděná v průtokových systémech, což je výhodné 
zejména pro sériové analýzy. Polarografii je stále vytýká-
na pracnost při manipulaci s elektrodou, roztokem, od-
vzdušňování, atd., což značně odrazuje potenciální uživa-

tele, zejména schází-li základní znalosti z oboru. Pro sério-
vé analýzy lze ovšem použít automatické podavače vzor-
ků, které veškeré procesy zjednodušují. K oprávněným 
námitkám patří jistě omezená selektivita metody vedoucí 
k potížím při analýze směsí: to se projevuje zejména při 
analýze vzorků obsahujících směsi organických látek. Zde 
je zřejmě v současnosti nezastupitelná plynová či kapali-
nová chromatografie ve spojení s hmotnostní spektromet-
rií. Spektrální metody ovšem hrají „prim“ i v analýze 
anorganické. To se projevuje mimo jiné v akreditovaných 
metodách, kde se polarografie či metody od ní odvozené 
vyskytují jen sporadicky. 

A co říci závěrem, snad jen že žádná analytická meto-
da není univerzální, i když v prvním údobí po jejím obje-
vení či zavedení do praxe často panuje jistá optimistická 
euforie. Časem se ale většinou projeví jakési „těžiště vyu-
žití“ metody, které jí pak přisoudí místo mezi metodami 
klasickými. Tak tomu snad bylo se všemi metodami analy-
tické chemie, z nichž snad žádná úplně nezapadla do zapo-
mnění, nýbrž nalezla uplatnění při řešení  řekněme – 
„speciálních problémů“. A tak tomu asi bude 
i s polarografií a od ní odvozenými metodami, jejíž domé-
nou asi zůstane oblast stanovení stopových koncentrací 
toxických kovů ve vodách, sledování organických slouče-
nin vyznačujících se biologickou účinností a řešení proble-
matiky redox reakcí vůbec. Rovněž lze uvést celou řadu 
spíše „netradičních“ použití polarografie a voltametrie, 
vymykající se z rámce běžné  polarografické/
voltametrické rutiny v analytických laboratořích : jsou to 
zejména některé možnosti metody v oblasti biologické 
a biochemické, sahající od měření in vivo až po čidla 
k účelům diagnostiky v lékařství a toxikologii, ale také 
zařízení pro určování kvality nejrůznějších přípravků 
z oblasti chemické, farmaceutické, potravinářské apod., 
jakými je tzv. voltametrický (či elektronický) jazyk.  Rov-
něž lze uvést problematiku analýzy pevné fáze, měření ve 
fázi plynné a konečně použití v tribodiagnostice při zjišťo-
vání opotřebení strojů. Nelze také pominout různé způso-
by amperometrických měření a vývoj nejrůznějších čidel, 
elektrochemických detektorů a analyzátorů, které mají do 
jisté míry původ v oné klasické polarografii. Jistá univer-
zálnost polarografických/voltametrických metod spočívá 
navíc v tom, že při nedostatečném vybavení laboratoře 
jinými aparaturami umožní polarograf  byť někdy i složi-
tě  uspokojit co nejširší požadavky na chemickou analý-
zu. Tím se přece jen může pochlubit málo metod. 

 
 

A úplně závěrem 
 
Ono těch vzpomínek bylo ovšem mnohem více, niko-

liv jen pouhá „hrst“  vydaly by   jistě na celou knihu  
což se ostatně i stalo v dosud nevydaném spise 
„S polarografií kolem světa“  případně sepsanou i více 
pamětníky, nebo alespoň knižním „uspořádáním“ toho, co 
již bylo na různých místech publikováno. 
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