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Tak nám zase skončil Sjezd chemiků českých, slovenských 
i odjinud, a to znamená jediné, je září, začal nový školní rok, 
příroda se pomalu chystá obléknout podzimní barevný šat 
a většina z nás se chystá na počátek dalšího zimního semestru. 
Je to také čas, kdy se chemici alespoň na pár dní schází, aby 
se pozdravili a navzájem se podělili o nové výsledky svých 
bádání v různých oblastech chemie. Ti, kdo Sjezd navštěvují 
pravidelně, či alespoň občas, dobře vědí, že v sudé roky 
„koluje“ po univerzitních městech Česka. Tentokrát, po mno-
ha letech, byla hostitelským městem Praha, ač to nebyl původ-
ní návrh. Prostory přímo v centru na Novotného lávce tak 
umožnily mimopražským spojit procházky nádhernou letně-
podzimní Prahou s návštěvou přednášek. Program Sjezdu byl 
nabitý, plný zajímavých přednášek a probíhal v několika para-
lelních sekcích: Analytická chemie, Anorganická chemie, Che-
mické vzdělávání a historie chemie, Jaderná chemie, Nanoma-
teriálová chemie, Organické materiály, Polymery, Průmyslová 
chemie, Termická analýza, Analýza dat a Ekonomika a řízení 
chemického průmyslu. Sjezdu se zúčastnilo na 280 chemiků 
nejen českých a slovenských, zaznělo 150 přednášek, z toho 
6 plenárních, a vystaveno bylo 90 posterů. 

Sjezd zahájili předseda ČSCH prof. Jan John a předseda 
SCHS prof. Viktor Milata. „Narozeninový příspěvek“ k 150. 
výročí založení Společnosti pronesl v českém jazyce zástupce 
Rakouské chemické společnosti prof. Erich Leitner. Tradičně 
bylo na slavnostním zahájení uděleno několik ocenění. Hanu-
šovu medaili obdrželi prof. Pavel Hobza a prof. Vladimír 
Křen; Dr. Mária Omastová byla jmenována Čestným čle-
nem České společnosti chemické a Cenu Alfreda Badera za 
bioorganickou chemii za rok 2016 obdržela mladá vědkyně 
a zároveň čerstvá maminka Ing. Hana Macíčková Cahová. 
Slavnostní zahájení v budově Filozofické fakulty Univerzity 
Karlovy v Praze a posterová sekce v Podolské vodárně byly 
velmi příjemným zpestřením. Zejména díky posterové sekci 
měli účastníci možnost podívat se do veřejnosti méně známého 
Muzea pražského vodárenství. V průběhu prezentace posterů 
mohli navíc účastníci ochutnat výtečné pivo „Lachout“, uvaře-
né na VŠCHT v Praze a čepované doc. Václavem Slovákem 
a jeho milými a veselými studenty z Ostravské univerzity. Or-
ganizátoři, o nichž bude ještě řeč později, skvěle naplánovali 
i počasí. Výhledy z věže vodárny, z paluby lodi Czechia, kde se 
konal závěrečný večírek, i z jiných míst, kam mnozí 
v přestávkách mezi přednáškami stihli vyběhnout, byly fantas-
tické a Praha byla ve dnech konference nádherně fotogenická. 

Závěrečné ceremoniály provázely udělování cen zejména 
mladým chemičkám a chemikům. Ceny Shimadzu posbíralo 
dámské trio: Martina Komendová (Univerzita Pardubice, 
1. místo), Lucie Habartová (VŠCHT Praha, 2. místo) a Petra 
Darebná (Mikrobiologický ústav AV ČR, 3. místo). Cena FOR-
MA, která probíhala v rámci sekce Organické materiály, byla 
udělena Milanu Klikarovi (Univerzita Pardubice, 1. místo), 
Lucii Rišiaňové (Univerzita Komenského Bratislava, 2. místo) 
a Zuzaně Hlouškové (Univerzita Pardubice, 3. místo). IUPAC 
Poster Prize získali Kseniya Popovich z ČVUT Praha a Filip 
Koucký z Univerzity Karlovy v Praze. V soutěži o nejlepší 
příspěvek studenta Univerzity Pardubice zvítězili a cenu rekto-
ra Univerzity Pardubice získali tito studenti Univerzity Pardu-

bice: Jiří Handl (1. místo), Zuzana Hloušková (2.) a Lucie 
Pilařová (3.). V  soutěži o nejlepší příspěvek všech studentů do 
35 let byla cena rektora Univerzity Pardubice udělena Pete-
ru Urbanovskému z UK Praha (1. místo), Petře Veselé 
z Ostravské univerzity (2.) a Romanu Blehovi z VŠCHT Praha (3.). 

Velké poděkování patří všem sponzorům a partnerům této 
akce: SHIMADZU Handels GmbH – organizační složka, Pra-
ha; Merck spol. s r.o. – divize Merck Millipore, Praha; Nicolet 
CZ s.r.o., Praha; HPST, s.r.o., Praha; P-LAB, a.s., Praha; 
VWR International s.r.o., Stříbrná Skalice; ALS Czech Repub-
lic, s.r.o., Praha; Mettler-Toledo s.r.o., Praha; NETZSCH-
Gerätebau GmbH, odštěpný závod, Praha; Santiago, Ostrava; 
Maneko, spol. s r.o., Praha; OPTIK INSTRUMENTS s.r.o., 
Brno; Brenntag, Praha; Analytika spol. s r.o., Praha; Med-
ChemBio, Olomouc-Holice; MERCI, s.r.o., Brno; SPECION, 
s.r.o., Praha; SBL Core, s.r.o., Brandýs nad Labem-St. Bole-
slav; Vysoká škola chemicko-technologická v Praze; Přírodo-
vědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze; Univerzita Palac-
kého v Olomouci; Univerzita Pardubice; časopisy Chemaga-
zín a Chemické Listy. Poděkování náleží také firmě AMCA, 
spol. s r.o., Praha za zapůjčení registračního formuláře. 

Sjezd proběhl též za výrazného přispění a pomoci České-
ho svazu vědeckotechnických společností, z.s. a Rady vědec-
kých společností. 

Firmě SHIMADZU a Univerzitě Pardubice patří speciál-
ní velké poděkování za soutěže pro mladé, které vyhlásily 
a sponzorovaly. Díky nim mají mladí chemici motivaci nejen 
vědecky pracovat, ale své práce i prezentovat a pokusit se být 
těmi nejlepšími. 

Žádná konference se neobejde bez intenzivní a trpělivé 
práce přípravného a organizačního výboru. To, že se Sjezd 
chemiků vydařil, že pro nás účastníky proběhl bez potíží 
a hladce, byť v zákulisí se zcela jistě řešila řada potíží, aniž 
jsme my, běžní účastníci, cokoli postřehli, za to patří velké 
poděkování všem, kdo se na přípravě, organizaci a hladkému 
průběhu podíleli. Nerada bych na někoho zapomněla, ale chci 
upřímně za všechny účastníky velmi poděkovat týmu pod vede-
ním prof. Jitky Ulrichové, RNDr. Heleně Pokorné, Ing. Aleně 
Vlkové z České společnosti chemické a Ing. Radmile Řápkové 
z redakce časopisu Chemické listy, dále desítkám dalších pil-
ných včeliček, všem mladým „helpíkům“, kteří byli vždy milí, 
ochotní, usměvaví, veselí a vstřícní (a že to s leckterými 
z účastníků neměli vždy právě jednoduché), Vědeckému výboru 
sjezdu a všem garantům odborných sekcí, kteří jsou jmenovitě 
uvedeni na stránkách sjezdu: http://sjezd.csch.cz/organizatori/
vybor/. 

Kdo by chtěl zažít atmosféru česko-slovenského chemic-
kého setkání, bude mít další možnost za rok. Jak zaznělo při 
pozvánce z úst kolegů ze Slovenské chemické společnosti, 69. 
Sjezd Chemiků (Zjazd Chemikov) se uskuteční 11. až 
15. 9. 2016 ve Starém Smokovci na Slovensku, a protože snad 
každý správný chemik miluje Vysoké Tatry, doufáme, že se nás 
tam sejde opět několik set. Do té doby přeji všem chemikům 
úspěšný rok, spoustu nápadů, zajímavé práce, vydaných člán-
ků, ale zejména příjemné dny a spoustu času též na život. 
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