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su v Norimberku (29. srpna 20. září 2010) a na 4. Evrop-
ském chemickém kongresu v Praze (26.30.srpna 2012), 
jehož pořádáním byla pověřena Česká společnost chemic-
ká,  příprava konference  EUROANALYSIS XVI, která 
proběhne 11.15. září 2011 v Bělehradě a konference 
EUROANALYSIS XVII, která se bude konat ve Varšavě 
ve dnech 25.29. srpna 2013.  

Účast zástupce České společnosti chemické na práci 
DAC FECS byla umožněna jednak grantem Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v rámci 
projektu INGO LA 273 (2009) (Reprezentace české analy-
tické chemie v Evropské asociaci pro chemické a moleku-
lární vědy) a jednak laskavou podporou firem Merck s.r.o. 
Praha a ChromSpec, Praha. Je milou povinností autora 
poděkovat výše uvedeným firmám za jejich pochopení 
a podporu aktivit České společnosti chemické a odborné 
skupiny analytické chemie. Všechny materiály související 
s činností DAC EuChEMS jsou k dispozici na níže uvede-
né adrese. 
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40. Zasedání Divize analytické chemie  
Evropské asociace pro chemické a molekulární 
vědy (Division of Analytical Chemistry  
of the  European Association for Chemical and 
Molecular Science) 
 

40. výroční zasedání DAC EuCheMS proběhlo 6. září 
2009 v Innsbrucku v návaznosti na mezinárodní konferenci 
EUROANALYSIS XV,  která se konala ve dnech 6.10. 
září 2010 rovněž v Innsbrucku, a která patří mezi největší 
evropské analytické konference. V této souvislosti je potě-
šitelné, že této významné konference se zúčastnilo 36 věd-
ců z České republiky, čímž jsme obsadili čestné 4. místo 
v pomyslné soutěži národních účastí na této konferenci. 
Lze jen doufat, že tento trend bude pokračovat 
i v budoucích konferencích této úspěšné řady. Autor toho-
to článku přednesl na této konferenci jako jeden z mála 
českých účastníků ústní referát na téma “New Electrode 
Materials and Arrangements for Voltammetric and Ampe-
rometric Determination of Organic Environmental Pollu-
tants”. Zasedání DAC se zúčastnili zástupci 25 evropských 
chemických společností z  21 evropských zemí. Byly na 
něm projednány otázky související s činností DAC, přípra-
va analytické sekce na 3.  Evropském chemickém kongre-

ZPRÁVY 


