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Profesor Vladimír Číhal laureátem Ceny Milana Pražáka Asociace
korozních inženýrů za rok 2018
Asociace korozních inženýrů (AKI) uděluje každý rok Cenu Milana Pražáka osobnosti s významným a
dlouhodobým přínosem v oblasti korozního inženýrství, protikorozní ochrany nebo vědeckého poznání
v oblasti koroze z akademické, výzkumné nebo aplikační sféry.
Laureátem Ceny Milana Pražáka za rok 2018 je profesor Vladimír Číhal, DrSc. Profesor Číhal je
celosvětově uznávaným odborníkem v oblasti koroze a
protikorozní ochrany. Publikoval množství odborných článků a
zpráv a je autorem a spoluautorem několika knih, které patří
k fundamentálním odborným zdrojům v oboru. Jeho monografie
Mezikrystalová koroze ocelí a slitin byla přeložena do několika
jazyků včetně angličtiny a ruštiny a je neustále citována.
Profesor Číhal pracoval jako vědecký pracovník ve Státním
výzkumném ústavu ochrany materiálu v Praze, ale věnoval se také
pedagogické činnosti. Řadu let působil na Fakultě materiálového
inženýrství (dříve Hutnické fakultě) VŠB – Technické univerzity
v Ostravě, kde zastával i funkci vedoucího katedry materiálového
inženýrství. Dlouhodobě se věnoval výzkumu elektrochemické
potenciokinetické reaktivační (EPR) metody, kterou rozpracoval
během své stáže ve Francii koncem šedesátých let. V roce 2006
byla tato metoda standardizována jako norma ISO.
Profesor Číhal je držitelem řady ocenění u nás i v zahraničí,
například Stříbrné plakety Františka Křižíka Za zásluhy o rozvoj
přírodních věd udělované Akademií věd ČR, ceny Marcela Pourbaixe pro nejvýznamnější vědce v oblasti
koroze od Mezinárodní korozní rady (ICC) a ceny Evropské federace pro korozi (EFC) za celoživotní
vědecký přínos.
Cena bude profesoru Číhalovi předána při slavnostním zahájení 21. ročníku konference AKI Koroze a
protikorozní ochrana materiálů dne 24. října 2018.
Cenu uděluje AKI od roku 2016 na paměť Milana Pražáka, který obohatil korozní výzkum zejména
aplikacemi elektrochemických metod. Jeho pionýrská činnost ve Státním výzkumném ústavu ochrany
materiálů a celoživotní nezištné sdílení znalostí pomohlo následujícím generacím českých a slovenských
korozníků získat světově silnou pozici. V roce 2016 obdržel Cenu Milana Pražáka profesor Pavel Novák
a v roce 2017 Ing. Robert Bartoníček.
Asociace korozních inženýrů, z.s. (AKI) je nezisková organizace, která byla založena v roce 1990
pracovníky v oboru korozního inženýrství a povrchových úprav. Je členem Evropské korozní federace
(EFC), Světové korozní organizace (WCO) a nominuje zástupce ČR do Mezinárodní korozní rady (ICC).
Vedle Ceny Milana Pražáka uděluje každoročně také cenu za nejlepší bakalářskou nebo diplomovou
práci v oblasti koroze, pořádá konferenci Koroze a protikorozní ochrana materiálů a kurzy celoživotního
vzdělávání.
Tomáš Prošek, prezident AKI
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