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před čtyřmi lety byl můj úvodník v lednovém čísle 
Chemických listů představením cílů, které jsem chtěla se 
svými spolupracovníky splnit ve funkčním období 2005 až 
2009. V říjnu loňského roku jsem byla zvolena do funkce 
předsedkyně na další volební období, a proto  bych ráda 
bilancovala činnost České chemické společnosti za posled-
ní čtyři roky. 

V ČSCH se nesnížil počet členů, regionálních pobo-
ček i odborných skupin a je jednou z největších odborných 
společností v rámci Českého svazu vědeckotechnických 
společností. Časopis Chemické listy zvyšoval svou odbor-
nou úroveň (vyjádřenou impaktovým faktorem) a do okru-
hu jeho čtenářů patří vedle chemiků zejména studenti 
středních a vysokých škol přírodovědného zaměření. Číslo 
návštěv jeho internetových stránek to potvrzuje. Vzrostl 
počet kolektivních členů a zájem obchodních a výrobních 
subjektů se účastnit odborných akcí organizovaných Spo-
lečností. Asociace českých chemických společností, jejímž 
zakládajícím členem je ČSCH, plnila svou integrující funk-
ci a vystupovala jako reprezentant českých chemiků vůči 
státním institucím. ČSCH si zachovala své dobré postavení 
v rámci Evropské unie. Jsme zastoupeni v řídícím komitétu 
EuCheMS, máme své zástupce v jednotlivých pracovních 
skupinách. V Olomouci proběhlo 2. setkání prezidentů 
národních chemických společností sousedních zemí. Daří 
se udržet zájem českých a slovenských chemiků o účast na 
národních sjezdech, které proběhly v Ústí nad Labem 
(2006), Tatrianských Matliaroch (2007 a 2009) a Olomou-
ci (2008). Společnost byla pověřena vedením agendy komi-
se European Chemistry Registration Board, byla úspěšným 
řešitelem projektů financovaných MŠMT a EU. Vedle již 
tradičně probíhajících soutěží o Ceny Alfreda Badera 
v organické, bioorganické a bioanorganické chemii se staly 
standardní součástí života Společnosti soutěže mladých che-
miků organizované společně s kolektivními členy  Cena 
Merck, Cena Shimadzu a Cena Sigma-Aldrich. Profesionál-
ní úroveň má práce sekretariátu Společnosti a redakčního 
kruhu Chemických listů.  

Co však ukázaly loňské volby do Hlavního výboru 
ČSCH? I přesto, že byly vedeny korespondenční a elektro-
nickou formou, byl malý zájem o tuto nesporně významnou 
událost pro život Společnosti. V blízké době bude Společnost 
stát před generačním problémem, daří se mladé členy získá-
vat, ale zájem o práci ve strukturách Společnosti příliš ne-
projevují. V příštím volebním období by mělo dojít k výrazné 
změně, pokud chceme nadále být dynamickým a nestagnují-
cím sdružením.      

V nadcházejícím období budou významné především 
dvě události. 62. sjezd Asociace českých a slovenských 
chemických společností v Pardubicích, konaný na rozdíl 
od předcházejících sjezdů již v červnu tohoto roku (28. – 
30. 6.) a časově na něj navazující 3. sjezd Evropských 
chemických společností 29. 8. – 2.9. 2010 v Norimberku. 
Jsem přesvědčena, že účast na červnovém setkání 

v Pardubicích bude jak ze strany českých, tak slovenských 
chemiků hojná a přihlášené příspěvky, které budou publi-
kovány v červnovém čísle Chemických listů, budou repre-
zentovat vysokou odbornou úroveň naší chemie. Norimber-
ské setkání evropských chemiků by mělo být inspirací pro 
naši Společnost, která byla pověřena organizací 4. evrop-
ského sjezdu EuCheMS v Praze v roce 2012. V této souvis-
losti je nutno se zamyslet nad tím, jak organizovat 
64. sjezd Asociací tak, aby byl součástí (satelitem) této, 
pro české chemiky prestižní, konference. 

Letošní rok by měl být také přípravou na rok 2011, 
který vyhlásilo UNESCO Mezinárodním rokem chemie –
IYC2011. Jeho hlavním mottem je „Chemistry  our life, 
our future“ (blíže viz http://www.chemistry2011.org). 
Měla by to být příležitost pro všechny členy Společnosti, 
jak více přiblížit a popularizovat chemii široké veřejnosti. 
Již nyní jsou připravovány akce zaměřené např. na školní 
mládež nejen na národní úrovni, ale také ve spolupráci se 
sousedními národními chemickými společnostmi (např. 
„Jarmark“, „Chemie na Slezskoostravském hradě“, 
„Malovaná chemie“). 

Pro nové volební období bude důležité ekonomicky 
zajistit vlastní chod Společnosti, jí poskytované služby 
členům – organizátorům akcí, vydávání Chemických listů 
a podporu účasti mladých chemiků na odborných akcích. 
Vedle členských příspěvků by mělo být jedním z nej-
významnějších zdrojů financování Společnosti organizová-
ní odborných setkání či konferencí s domácí, resp. meziná-
rodní účastí. Oceňuji, že odborné skupiny a pobočky přija-
ly nová pravidla a některé z nich výrazně přispěly 
z pořádaných akcí na činnost Společnosti. Jmenovitě uvá-
dím sjezdy v Ústí nad Labem a Olomouci, ostravskou po-
bočku, odborné skupiny organické, analytické, potravinář-
ské chemie, termodynamiky a sacharidů. Dalšími význam-
nými zdroji jsou příspěvky kolektivních členů, podíl ze 
zisku vydávání evropských chemických časopisů v rámci 
konsorcia ChemPubSoc Europe a grantové prostředky. 
Redakce Chemických listů bude snižovat náklady na tisk 
nabídkou zasílání pouze elektronické formy čtyř čísel spo-
jených s Bulletinem. Rovněž webové stránky Společnosti 
zvýší svou informační aktuálnost tak, aby se staly pouta-
vější pro čtenáře a zajímavé pro inzerci aktivit kolektiv-
ních členů. Každý z uvedených zdrojů má svůj potenciál 
ztrát a zisků a záleží na přístupu každého z nás, na jakou 
stranu vah se misky vychýlí. Členství ve Společnosti musí 
být pro jednotlivce a kolektivní členy oboustranně prospěš-
né. Věřím, že se budeme společně setkávat na řadě odbor-
ných akcí a budeme mít možnost  diskutovat úspěchy, ale 
i problémy, které nám příští léta přinesou. 

Dovolte mi závěrem popřát nám všem nejen do roku 
2010, ale i let následujících, ať se nám daří pracovně 
i lidsky  a ať si v dnešní uspěchané době najdeme vždy 
dostatek času i pro sebe a své blízké. 

  Jitka Ulrichová 

Vážení čtenáři, 


