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 Je  až  s  podivem,  že  teprve  až 
v devadesátých letech minulého století 
si všiml tehdejší ředitel GDCh Prof. 
Heindirk tom Dieck, že organizova-
ných chemiků v evropských národních 
společnostech  je  ca  180  tisíc,  tedy 
podobný počet jako členů  Americké 
chemické společnosti a že je to tedy 
„značný  počet  odborníků  a  zároveň 

oslovitelných zákazníků“. Jeho nástupce, Prof. Wolfram 
Koch byl poté, již kolem roku 2004 jedním z těch, kteří 
propagovali přeměnu FECS (Federation od European 
Chemical Societies) na EuCheMS (European Associati-
on for Chemical and Molecular Sciences), jejíž zakládací 
listina byla registrována v Bruselu 7. prosince 2005 tak, 
aby se EuCheMS mohl věnovat do jisté míry i aktivitám, 
jako je pořádání akcí a přijímání grantů, které FECS, 
jakožto vágní sdružení činiti nemohl. 

Současně se většina národních chemických společnos-
tí shodla na tom, že je nutno organizovat evropský kon-
gres, podobně, jako to organizují například Američané 
a Japonci. A bylo, od 27. do 31. srpna 2006 se v Budapešti 
sešlo 2348 chemiků z 57 zemí celého světa a tradice zača-
la. Dva roky poté, v italském Torinu se od 16. do 20. srpna 
2008, opět přes 2000 chemiků potvrdilo tradici. 

Letos se v německém Norimberku sešlo přes 2500 
chemiků z více než 60 zemí světa pod mottem "Chemistry – 
The Creative Force" a ve 140 hodinovém maratonu před-
nášek spolu s více než 1400 posterů předvedli výsledky své 
odborné práce. Na kongresu zazněla letošní „EuCheMS 
Lecture“,  již  přednesl  Michael  Graetzel  na  téma 
„Molecular Photovoltaics and Mesoscopic Solar Cells“ 
a  byla  poprvé  udělena,  mezi  jinými  oceněními,  též 
„European Sustainable Chemistry Award“ Matthiasi Bel-
lerovi,  řediteli  Leibniz Institute for Catalysis (LIKAT). 

Technicky velmi dobře provedená konference v hezkém 
prostředí Norimberka měla máloco, co by se dalo organi-
zátorům  vytknout.  Vynikající  odborný  program,  pěkný 
koncert, příjemná organizace posterové sekce s „pivem 
a preclíky“ v inovovaném Norimberském výstavním a kon-
gresovém areálu byly dohromady kongresem, jehož úroveň 
bude v Evropě těžko předstižitelná.  

Český tým ve svém stánku, při závěrečném slově i na 
pozvání s přípitkem pozval všechny účastníky na kongres 
do Prahy, který se bude konat ve dnech 26. až 30. srpna 
2012 v Kongresovém paláci v Praze. Předregistrace, která 
zaručí zasílání informací o kongresu a uzávěrkách, byla 
otevřena na http://www.euchems-prague2012.cz/ . Účast 
českého týmu v Norimberku byla podpořena finančními 
příspěvky grantu INGO (LA10014  Zapojení ČSCH do 
evropských struktur a účast při společném řešení projektů) 
a příspěvkem agentury CzechTourism. Organizátoři před-
pokládají, že všichni čeští chemici zařadí tuto prestižní 
akci do svých kalendářů, aby účast a reprezentace české 
vědy a techniky byla odpovídající minimálně cítění největ-
ších optimistů. 

Následovat  bude  „5th  EuCheMS  Chemistry  Con-
gress“, od 31. srpna do 4. září 2014 v Istanbulu v Turecku. 
Organizátoři 4. i 5. kongresu žádají všechny chemiky, aby 
v uvedená data pokud možno organizovali  pouze účast 
v Praze a Istanbulu a nikoli paralelní kongresy. 
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