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Více než tři stovky chemiků z České a Slovenské re-
publiky se ve dnech 25. – 27. června sjelo do Olomouce, 
kde se konal 64. sjezd asociací českých a slovenských che-
mických společností. Loňské pořadatele ze Slovenska letos 
vystřídala česká strana – olomoucká pobočka České spo-
lečnosti chemické a Univerzita Palackého pod patronací 
statutárního města Olomouc. V pořadatelství se střídá 
každý rok v rámci dlouholeté česko-slovenské tradice čes-
ká a slovenská strana. Devatenáctým rokem se našich sjez-
dů účastní i kolegové z Polska a významní vědci ze zahraničí. 

Plenární přednášky přednesli prof. Karel Lemr, ve-
doucí Katedry analytické chemie PřF UP, který se věnuje 
rozvoji hmotnostní spektrometrie a jejího spojení se sepa-
račními technikami, profesor Ehud Keinan z Izraelského 
technologického institutu (Haifa), jenž se zaměřuje na 
medicinální a bioorganickou chemii, a prof. Roman Boča 
z Ústavu anorganické chemie, technologie a materiálů 
FCHPT Slovenské technické univerzity Bratislava, k jehož 
hlavním odborným zájmům patří kvantová chemie a mag-
netochemie koordinačních sloučenin. Na programu tříden-
ního jednání bylo představeno celkem 225 odborných pří-
spěvků, prezentovaných formou přednášky nebo plakátové-
ho sdělení. Škoda, že si plakátových sdělení všímal jen 
málokdo a že na některých přednáškách přednášející 
s předsedajícím trpěli téměř syndromem osamělosti.  

V průběhu slavnostního zahájení v Moravském diva-
dle Olomouc byly oceněny významné osobnosti z oblasti 
chemických věd. Hanušovu medaili obdrželi prof. Milan 
Kotouček (na snímku), emeritní profesor Přírodovědecké 
fakulty UP v oblasti analytické chemie, zakladatel studia 
organické analýzy, elektrochemických a elektromigračních 
metod na olomoucké univerzitě, a Ing. Pavel Holba, vědec-
ko-výzkumný pracovník Centra nových technologií a mate-
riálů Západočeské univerzity v Plzni. Hanušova medaile je 
nejvyšším vědeckým vyznamenáním České společnosti 
chemické za zásluhy o rozvoj chemie jako oboru v kteréko-
liv její oblasti. Je udělována od roku 1966 a pojmenována 
po prof. Josefu Hanušovi (1872–1955), významném odbor-
níkovi z oboru analytické a potravinářské chemie. Další 
ocenění byla udělena doc. Martě Sališové z Univerzity 
Komenského, která obdržela Cenu Viléma Bauera, a Ing. 
Jiřímu Žákovi (Farmak Olomouc), jenž převzal Cenu Voj-
těcha Šafaříka. Čestným členem České společnosti chemic-
ké se stal prof. Viktor Milata, DrSc., ze Slovenské vysoké 
školy technické. 

V rámci sekce analytické chemie proběhla již tradičně 
také soutěž o Cenu Shimadzu, v níž odbornou porotu nejví-
ce zaujala práce studentky Univerzity Pardubice Magdy 
Staňkové. Na druhém a třetím místě se umístili Tomáš 
Křížek, student PřF UK Praha, a Olga Vyviurská, student-

ka STU Bratislava. Cenu uděluje již patnáctým rokem fir-
ma Shimadzu, jeden z předních výrobců analytických pří-
strojů, ve spolupráci s Českou společností chemickou 
a Slovenskou chemickou společností. Jejím cílem je moti-
vovat mladé vědecké pracovníky do třiceti let v oboru che-
mie v České a Slovenské republice.  

Podle dosavadní odezvy byl sjezd po všech stránkách 
úspěšný. Organizátorům lze poblahopřát za část odbor-
nou, ale i společenskou a gastronomickou. V diskusi mezi 
zástupci české a slovenské strany se potvrdilo, že zájem 
o česko-slovenská setkávání chemiků trvá a jejich význam 
pro výměnu odborných sdělní a upevňování osobních kon-
taktů má stále svou platnost. Bylo též vidět, jaký význam 
má taková akce i pro region, mj. i z toho, že sjezd zahájil 
hezkými slovy, kromě mnoha dalších, i sám arcibiskup 
olomoucký a metropolita moravský, Mons. Jan Graubner. 

Lze se opět ptát, má-li takové setkání, v době napě-
chované kongresy a symposii, z nichž významná část re-
prezentuje pouze obchodní zájmy pořadatele, smysl. Do-
mníváme se ve vedení ČSCH, že ano. Musí existovat vý-
znamné a tradiční fórum, na kterém se setkají nejen ti, kdo 
spolu denně chodí do práce, ale odborníci a kantoři napříč 
obory ze všech koutů obou republik. Takové fórum musí 
poskytovat nutnost odborné komunikace v mateřském jazy-
ce, musí poskytovat možnost prvého vystoupení studentům, 
ale i prodiskutovat žhavé téma s kolegy, které lze vídat jen 
vzácně. I proto je dobře, že příští sjezd se uskuteční opět 
v Tatrách a že se začíná hovořit i o tom n+druhém, který 
by mohl být opět v Ostravě. 

 
s použitím materiálů a dat od pořadatelů,  

Pavel Drašar 
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