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Vá�ení čtenáři, 

    je pro mě osobně krásným pocitem, �e Vám mohu 
v počátečním období svého působení ve funkci předsedky-
ně České společnosti chemické popřát dobré a spokojené 
pro�ití roku 2006. Tento rok je jubilejní pro Chemické 
listy, které vycházejí jako stý ročník, a které jsou respekto-
vaným tiskovým médiem ČSCH a Asociace českých che-
mických společností. Nadcházející rok je také prvním 
rokem  pro Evropskou asociaci pro molekulární a chemic-
ké vědy (EuCheMS), jejím� členem je ČSCH, a která je  
právní nástupkyní Federace evropských chemických spo-
lečností. 
     Vyu�ívám této mo�nosti k oslovení v�ech členek a členů 
ČSCH a chci je seznámit s cíli, které bych si přála, spolu 
se svými spolupracovníky, uskutečnit v nám určeném vo-
lebním období. Na�e Společnost svými více ne� 2500 členy 
patří k odborným, profesně zaměřeným společnostem, 
které jsou uznávány odbornou i laickou veřejností jak 
v na�í zemi, tak i ve světě.  Organizační strukturu ČSCH 
tvoří její pobočky ve významných regionálních centrech, 
Brně, Olomouci, Ostravě, Pardubicích, Plzni, Praze 
a 29 odborných skupin. Na jejich aktivitě závisí z velké 
části to, zda ČSCH je a bude zajímavou platformou pro 
odborné aktivity individuálních a kolektivních členů. Jimi 
je organizována vět�ina konferencí a sjezdů. V této činnos-
ti je úkolem sekretariátu ČSCH poskytovat organizátorům 
kvalitní účetní zázemí, aby nebylo nezbytně nutné vyu�ívá-
ní profesionálních agentur. Příjmy pro činnost poboček, 
odborných skupin, ale i sekretariátu pocházejí toti� hlavně 
z těchto aktivit. Chemické listy musí zůstat výkladní skříní, 
která podává �iroké odborné veřejnosti obraz o úrovni 
chemie v České republice. Články  tohoto časopisu, byť 
jsou vydávány v če�tině, resp. sloven�tině jsou vyhledává-
ny jak domácími, tak zahraničními čtenáři a ve světové 
literatuře hojně citovány.  Z celkového počtu prací evido-
vaných RIV v oboru chemie v ČR připadá 10 % na články 
oti�těné v tomto časopise. K tomu, aby vycházelo 12 čísel 
ročně, z nich� 4 jsou členská, přispívají svými členskými 
příspěvky individuální a významně také kolektivní členové 
ČSCH - vysoké �koly, ústavy Akademie věd České republi-
ky, státní instituce, placené inzeráty a oznámení obchod-
ních a výrobních společností. Profilace některých čísel na 
určité obory chemie je úspěchem práce redakčního kruhu, 
redakční  rady časopisu a řady individuálních členů. Pří-
kladem mů�e být i toto číslo, které vzniklo za podpory na-
�ich předních farmaceutických firem. Časopis si i nadále 
uchová svou otevřenost vůči rukopisům slovenských kole-
gů, co� je vedle společně pořádaných sjezdů obou Asociací 
zásadní pro spolupráci mezi ČSCH a Slovenskou chemic-
kou společností.  
    V tomto měsíci vychází druhé vydání �Průvodce pro 
členy České společnosti chemické�.  Je jednou z priorit 
předsednictva a hlavního výboru ČSCH, aby členové Spo-
lečnosti a odborná veřejnost měli mo�nost získávání aktu-
álních informací jak z této bro�ury, tak z měsíčně aktuali-

zovaných internetových stránek ČSCH a čtyř vydání Bulle-
tinu Asociace českých chemických společností.  
    Jedním ze společensky důle�itých cílů ČSCH je stálá 
pozitivní medializace chemie, chemického a farmaceutic-
kého průmyslu mezi laickou veřejností. ČSCH zůstane 
významnou platformou pro roz�iřování solidních a odbor-
ně správných informací o vlivu chemie na �ivotní prostředí 
a udr�itelný ekonomický rozvoj. Bude se podílet na organi-
zaci národní chemické olympiády a podporovat vzdělávací 
akce jako �Jarmark fyziky, matematiky a chemie�, který se 
např. stal v Olomouci ji� tradicí. Ve snaze o zvý�ení atrak-
tivity vysoko�kolského a středo�kolského studia chemie se 
bude ČSCH opírat o své členy působící na středních 
a vysokých �kolách a ve výzkumných ústavech. Udílení 
presti�ních a hmotných ocenění mladým chemikům a orga-
nizování konferencí se soutě�ním zaměřením je dal�ím 
z účinných stimulů propagovaných ČSCH.  Roz�iřování 
počtu cestovních stipendií ve spolupráci se zahraničními 
chemickými společnostmi, soukromými firmami a nadace-
mi bude jednou z významných spolkových aktivit. Neměli 
bychom zapomínat na získávání nových členů, zejména 
z řad studentů a mladých odborníků. 
    Pro ČSCH jsou důle�ité oboustranně prospě�né vztahy 
s kolektivními členy. Počet kolektivních členů chceme roz-
�iřovat a poskytovat jim v rámci členství profesionální 
slu�by zaměřené zejména na jejich propagaci a potřebné 
odborné zázemí.  
    Nadstandardní vztahy bude ČSCH nadále udr�ovat 
s národními chemickými společnostmi sousedícími s na�í 
zemí. Tyto kontakty jsou zajímavé zejména pro výměnu 
účasti mladých chemiků na národních sjezdech a  na pořá-
dání společných odborných akcí. Ji� začátkem roku 2006 
vyjí�dí do Rakouska na své �předná�kové turné� první 
reprezentant mladé generace chemiků.  Přímá účast na 
aktivitách EuCheMS se v leto�ním roce soustředí na 
1. Evropský sjezd chemických společností v Budape�ti 
27. � 31. 8. 2006. ČSCH bude udr�ovat svoji pozici 
v European Chemistry Thematic Network a spolupracovat 
s orgány, které pečují o kvalitní úroveň chemického vzdě-
lávání, ať ji� �kolního či �celo�ivotního�. Přímé zapojení 
ČSCH do práce komisí European Chemist Registration 
Board a Chemistry Eurobachelor Label Committee je jak 
otázkou presti�e společnosti, tak nese i praktické důsledky; 
lze uvést například, �e oficiálně registrovaných odborníků 



Chem. Listy 100, 1−2 (2006)                                                                                                                                                    Úvodník 

2 

s titulem Evropský Chemik (EurChem) je u nás na počet 
členů více, ne� v Německu či ve Francii; a dále i to, �e 
V�CHT Praha byla devátou evropskou vysokou �kolou, 
která po�ádala o akreditaci svého studijního programu 
a propůjčení mo�nosti udělovat absolventům té� titul Che-
mistry EuroBachelor. K nově navázaným kontaktům patří 
také spolupráce s Českou styčnou kanceláří pro výzkum 
a vývoj v Bruselu (CZELO), která nabízí své slu�by pro 
zapojení českých výzkumných týmů do evropských projek-
tů. 
    Hlavní domácí akcí bude 58. Sjezd Asociací v Ústí nad 
Labem, konaný ve dnech 4. a� 8. září 2006. Na�im cílem 

je, aby sjezd přilákal chemickou obec a kvalitní předná�e-
jící, a to jak z akademické, výzkumné sféry, tak také 
z průmyslu. Věřím, �e česká a slovenská chemická obec 
vyu�ije této příle�itosti nejen k prezentaci výsledků své 
práce, ale i k seznámení se s opomíjenými krásami sever-
ních Čech. 
    Závěrem bych ráda připomněla v�em členům, aby neza-
pomínali na mo�nost poděkovat formou ocenění těm, kteří 
vykonali pro Společnost a chemii kus poctivé práce, ať ji� 
jsou nebo nejsou členy na�í Společnosti.   

 
Jitka Ulrichová              


