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dovolte, abych vám úvodem jménem celého Hlavního 
výboru České společnosti chemické a jeho předsednictva 
popřál šťastný a úspěšný rok 2017. Jako obvykle bych se 
s vámi na tomto místě chtěl podělit o dojmy z uplynulého 
roku a nastínit cíle a záměry naší společnosti v roce začí-
najícím. Před rokem jsem zde upozorňoval, že rok 2016 
bude z mnoha důvodů významný jak pro celou naši společ-
nost, tak i pro její výbor. Hlavním důvodem byly oslavy 
150. výročí založení ČSCH, nejstarší české chemické od-
borné společnosti v našich zemích. Pod hlavičkou oslav 
proběhla celá řada akcí, jejich hlavní část vyvrcholila na 
68. Sjezdu chemiků, který se po řadě let konal v Praze. Na 
zahájení sjezdu se sešla se svými zdravicemi i řada gratu-
lantů, rád bych zde zmínil alespoň prof. Milatu za sester-
skou Slovenskou chemickou společnost a prof. Leitnera za 
Rakouskou chemickou společnost. Podrobnou zprávu 
o průběhu sjezdu jste jistě zaregistrovali v úvodníku loň-
ského desátého čísla Chemických listů, rád bych se zde 
přesto zastavil alespoň u počtu účastníků. V Praze se totiž 
podařilo nejen zastavit, ale i výrazně zvrátit dlouhodobý 
pokles počtu účastníků na Sjezdech chemiků – sjezdu se zú-
častnilo celkem 280 chemiků, kteří prezentovali 150 předná-
šek a 90 posterů. Nevím, zda za nárůstem počtu účastníků 
stojí více atraktivní místo konání sjezdu, významné zastoupe-
ní všech pražských chemických fakult a ústavů, nebo skuteč-
nost, že při organizaci odborného programu 68. Sjezdu che-
miků dostaly velký prostor odborné skupiny. Osobně ale 
doufám, že tato změna nebyla jednorázová a že počty účast-
níků sjezdů opět porostou, nebo se alespoň stabilizují. Jak 
jsem zde upozorňoval před rokem „Sjezdy chemiků si organi-
zujeme my sami pro nás a jsou jednou z nejvýznamnějších 
součástí našeho spolkového života“.  

Dobrou zprávou při hodnocení naší spolkové činnosti 
v roce 2016 je fakt, že naše společnost je i nadále nejen 
jednou z největších, ale i nejaktivnějších odborných spo-
lečností Českého svazu vědeckotechnických společností 
(ČSVTS). Předsednictvu se postupně daří aktivizovat ně-
které méně aktivní odborné skupiny, slibně se rozbíhá 
i činnost „Sekce mladých chemiků“. ČSCH je i nadále 
velmi aktivní na mezinárodním poli – jsme zastoupeni 
(prof. Drašar) ve výkonném výboru European Association 
for Chemical and Molecular Sciences (EuCheMS) a něko-
lik členů ČSCH je aktivních v jejích divizích či pracovních 
skupinách. Dále se rozrůstá „rodina“ evropských chemic-
kých časopisů, jejichž jsme spoluvlastníkem a z jejichž 
vydávání v rámci konsorcia ChemPubSoc Europe plyne 
ČSCH nezanedbatelný přínos. Další dobrou zprávou je 
fakt, že založením sesterského časopisu Czech Chemical 
Society Symposium Series se podařilo zastavit pokles im-
pakt faktoru Chemických listů. Paralelně s těmito aktivita-
mi i v roce 2016 proběhla řada „rutinních“ akcí, které 
přispívají i k medializace chemie a které vyžadují velké 
množství úsilí našich členů. Rád bych zde zmínil alespoň 
Chemickou olympiádu, olomoucký „Jarmark fyziky, mate-

matiky a chemie“, ostravskou „Chemii na Slezskoostrav-
ském hradě“, podíl na pořádání vědecké soutěže firmy 
BASF „Hrdinové buducnosti“, či zapojení do soutěže dok-
torských prací „Cena Jean-Marie Lehna za chemii“ pořá-
dané Francouzským velvyslanectvím v ČR. Poděkování za 
administrativní zajištění všech těchto aktivit a celé činnosti 
společnosti patří sekretariátu společnosti a redakci Che-
mických listů – jmenovitě RNDr. Heleně Pokorné, Ing. 
Aleně Vlkové a Ing. Radmile Řápkové.  

Rok 2017 bude pro naši společnost rokem volebním. 
Volby proběhnou v souladu se stanovami České společnos-
ti chemické elektronicky a korespondenčně. Na období 
listopad 2017 – listopad 2021 má být zvoleno 16 členů HV, 
4 náhradníci a 3 členové revizní komise. Návrh na jednoho 
nebo více kandidátů může podat fyzická osoba, odborná 
skupina nebo regionální pobočka ČSCH. Kandidátka nebo 
kandidát musí být členem ČSCH a občanem České republiky. 
Jako obvykle jsou volby příležitostí ke generační obměně, 
oživení a posílení Hlavního výboru lidmi s novými myšlenka-
mi a nápady, ale i možností opět dát důvěru těm, kteří ve své 
funkci úspěšně pracovali v minulém volebním období.  

Na svém zasedání 13. prosince 2016 schválil Hlavní 
výbor ČSCH volební komisi ve složení Pavel Chuchvalec, 
Helena Pokorná, Vilím Šimánek (předseda), Boleslav Ta-
raba a Pavel Zachař a následující harmonogram voleb: 
1. Vyhlášení voleb do HV ČSCH na webových stránkách 

www.csch.cz a v Bulletinu Chemických listů 111(1); 
2017. Termín: 31.1.2017. 

2. Zaslání návrhů na kandidáty do HV a členy revizní 
komise – elektronicky na e-mail: chem.spol@csvts.cz 
(předmět Volby 2017), nebo poštou na adresu: Sekre-
tariát České společnosti chemické, volební komise, 
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1. Termín poslání 
návrhů: 7.4.2017. 

3. Vyžádání souhlasu navržených kandidátů a jejich 
stručného CV. Termín: 30.4.2017. 

4. Zveřejnění profilu navržených kandidátů na interneto-
vých stránkách www.csch.cz a v Bulletinu Chemických 
listů 111(7); 2017. Rozeslání volebního lístku pro 
korespondenční hlasování spolu s červencovým číslem 
Bulletinu, elektronická forma zveřejněna na webových 
stránkách www.csch.cz s termínem 25.5.2017. 

5. Čas pro provedení volby: 1.6. až  30.9.2017. 
6. Oznámení výsledků voleb na internetových stránkách 

ČSCH. Termín: 5.10.2017. 
7. Svolání schůze nového HV a volba členů předsednic-

tva ČSCH. Termín: říjen 2017. 
 
Závěrem bych vám, vážení čtenáři, jménem Hlavního 

výboru ČSCH a jeho předsednictva podobně jako vloni rád 
slíbil, že se vynasnažíme, aby k  pocitu vašeho štěstí v roce 
2017, které jsem vám přál úvodem tohoto textu, přispívalo 
i uspokojení z aktivit České společnosti chemické. 

Jan John 

Vážení čtenáři, 
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