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dovolte, abych vám úvodem jménem celého Hlavního 
výboru České společnosti chemické a jeho předsednictva 
popřál šťastný a úspěšný rok 2016. Letošní rok bude 
z mnoha důvodů významný jak pro celou naši společnost, 
tak i pro její výbor. Hlavním důvodem bezesporu je 
150. výročí založení ČSCH, které letos společně oslavíme. 
Historie ČSCH totiž přímo navazuje na Spolek českých 
chemiků, který vznikl v roce 1872 zásluhou profesorů Šafa-
říka, Štolby, Preise a Bauera a na Studentský přírodověd-
ný spolek Isis, založený již v roce 1866. ČSCH je tak nej-
starší českou chemickou odbornou společností. Pod hla-
vičkou oslav tohoto významného výročí proběhne řada 
akcí, o kterých vás budeme průběžně informovat na webo-
vé stránce společnosti na adrese http://www.csch.cz/. 
Hlavní část oslav proběhne na letošním Sjezdu chemiků.  

68. sjezd chemiků, který proběhne ve dnech 4.–7. 
září, se po delší době vrací do Prahy. Ačkoliv se chemické 
sjezdy v Praze nekonaly často, vraceli se do kolébky naší 
společnosti chemici při všech významných příležitostech. 
Vzpomeňme při této příležitosti “Jubilejní 25. sjezd” ke 
100. výročí založení chemické společnosti konaný v Praze 
ve dnech 4.–8.7. 1966. Jubilejní sjezd přilákal 518 účastní-
ků, kteří přednesli celkem 84 příspěvků – čísla, o kterých 
jsme mohli na posledních Sjezdech chemiků pouze snít. 
Využívám proto této příležitosti a apeluji nejen na členy 
ČSCH, ale na všechny chemiky a přátele chemie – přijďte, 
přijeďte, zúčastněte se sjezdu! Sjezdy chemiků si organizu-
jeme my sami pro nás a jsou jednou z nejvýznamnějších 
součástí našeho spolkového života. Při organizaci odbor-
ného programu letošního sjezdu dostaly velký prostor od-
borné skupiny, doufáme proto, že si každý z vás najde 
v programu „tu svou chemii“. Veškeré informace o sjezdu 
naleznete na adrese http://sjezd.csch.cz/.   

V letošním roce vstoupilo současné předsednictvo 
ČSCH do druhé poloviny svého funkčního období. Je proto 
čas na rekapitulaci toho, co se podařilo, případně nepoda-
řilo a na inventuru úkolů, které si předsednictvo po své 
volbě dalo a které je ještě třeba dokončit. Dobrou zprá-
vou na začátek této kapitoly je konstatování, že naše 
společnost je i nadále jednou z nejaktivnějších odbor-
ných společností Českého svazu vědeckotechnických spo-
lečností (ČSVTS), je stabilizovaná a má dobrý potenciál 
dalšího rozvoje.  

ČSCH je se svými 1860 členy jednou z největších 
odborných společností ve svazku ČSVTS a je uznávána jak 
doma, tak i v zahraničí. Většina organizačních jednotek 
společnosti – místních poboček i odborných skupin – je 
aktivních, i když se zcela pochopitelně jejich aktivita liší 
a vyvíjí v čase. Kvalitní zázemí pro odbornou činnost po-
boček i odborných skupin zajišťuje vysoce kompetentní 
a konsolidovaný sekretariát, který v posledních letech fun-
guje i jako agentura zajišťující pořádání sjezdů a dalších 
konferencí. Vzhledem k tomu, že příjmy z těchto akcí za-

bezpečují významnou část financí na provoz samotného 
sekretariátu i poboček a odborných skupin, rád bych na 
tomto místě (stejně jako před dvěma lety) apeloval na čle-
ny ČSCH – organizátory konferencí, aby služeb sekretari-
átu v této oblasti nejen sami využívali, ale i je dále propa-
govali. 

ČSCH i nadále vyvíjí významné mezinárodní aktivity 
v rámci Evropské unie. Prostřednictvím prof. RNDr. Pavla 
Drašara, DSc. je ČSCH zastoupena ve výkonném výboru 
European Association for Chemical and Molecular Scien-
ces (EuCheMS), několik členů ČSCH je aktivních ve vole-
ných funkcích ve výborech jejích divizí či pracovních sku-
pin. Toto široké zastoupení umožňuje účinné prosazování 
zájmů našeho regionu v EuCheMS. Z dalších mezinárod-
ních aktivit ČSCH nesmíme zapomenout na zapojení do 
činnosti European Chemistry Thematic Network, Europe-
an Chemist Registration Board a Chemistry Eurobachelor 
Label Committee. Tyto aktivity mají pro ČSCH i nezane-
dbatelný finanční přínos – konkrétně podíl na zisku 
z vydávání evropských chemických časopisů v rámci kon-
sorcia ChemPubSoc Europe.  

Chemické listy, které jsou a musí zůstat „výkladní 
skříní“ české chemie a ČSCH formující obraz odborné 
veřejnosti o stavu a vývoji chemie v České republice, pro-
šly v loňském roce významnou změnou. Vedena snahou 
o zastavení poklesu impakt faktoru časopisu, přikročila 
redakce k založení sesterského časopisu Chemických listů 
– Czech Chemical Society Symposium Series, do kterého 
budou převedena současná „konferenční čísla“. Společně 
s redakcí doufáme, že toto opatření postupně vrátí hodnotu 
impakt faktoru k původní hodnotě blízké 0,7. 

Jedním z hlavních úkolů, s kterým výbor společnosti 
a jeho předsednictvo vstupovalo do svého volebního obdo-
bí, bylo řešení generačního problému. Rád zde konstatuji, 
že jsme pro splnění tohoto cíle vyvinuli řadu aktivit. 
Z nejdůležitějších bych zde rád uvedl rozšíření přítomnosti 
ČSCH na internetu. Paralelně k tradiční „konzer-
vativnější“ převážně informativní statické webové stránce 
společnosti byly zřízeny nové stránky společnosti na Face-
booku. Facebookové stránky společnosti jsou zaměřeny 
zejména na mladou generaci chemiků, kteří je – jak je 
vidět i ze statistiky návštěvnosti – aktivně využívají. Jak se 
Hlavní výbor zavázal, byl aktualizován poster ČSCH 
a jeho tisková verze zpřístupněna na stránkách ČSCH. 
Dalším propagačním materiálem je aktualizovaný 
„Průvodce pro členy ČSCH“, který je v elektronické formě 
rovněž k dispozici na webu společnosti. Apeluji nyní na 
členy ČSCH – zejména pracovníky VŠ – aby těchto materi-
álů aktivně využívali na svých pracovištích pro propagaci 
činnosti ČSCH a nábor nových mladých členů a pomohli 
tak zastavit postupné stárnutí naší společnosti. Tento cíl 
zůstává hlavním úkolem výboru společnosti pro druhou 
polovinu volebního období. Doufáme, že k jeho dosažení 
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přispěje i ustavení „Sekce mladých chemiků“, o kterou 
v současnosti předsednictvo usiluje. 

Velkou pozornost Hlavní výbor trvale věnuje media-
lizaci chemie, a to zejména formou podpory vzdělávacích 
akcí. Organizace chemické olympiády nebo akcí jako je 
olomoucký „Jarmark fyziky, matematiky a chemie“, či 
ostravská „Chemie na Slezskoostravském hradě“ zůstává 
trvale vysoko na seznamu priorit Hlavního výboru. Nad 
rámec těchto dvou aktivit se ČSCH významně angažuje ve 
vědecké soutěži firmy BASF „Hrdinové buducnosti“, no-
vým úspěchem je zapojení do soutěže doktorských prací 
„Cena Jean-Marie Lehna za chemii“ pořádané Francouz-
ským velvyslanectvím v ČR, ve které od loňského roku 
udělujeme Zvláštní cenu ČSCH. 

Kromě odborných záležitostí řeší Hlavní výbor 
a zejména jeho předsednictvo i řadu administrativních 
úkolů. Nejdůležitějším z nich byla v minulém období změna 
názvu a stanov společnosti, vynucená změnou Občanského 
zákoníku. Po velkém úsilí zejména sekretariátu společnosti 
se tento úkol podařilo v požadovaném termínu zvládnout, 
od loňského roku tedy za název společnosti přibyla písme-
na „z.s.“ (zapsaný spolek). Aktualizované stanovy společ-
nosti jsou k dispozici na webu ČSCH. 

Závěrem bych vám, vážení čtenáři, jménem Hlavního 
výboru ČSCH a jeho předsednictva podobně jako před 
dvěma lety rád slíbil, že se vynasnažíme, aby k  pocitu 
vašeho štěstí v roce 2016, které jsem vám přál úvodem 
tohoto textu, přispívalo i uspokojení z aktivit České společ-
nosti chemické. 

Jan John 
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