
Titul krále mladých chemiků putuje do Písku u Jablunkova
Pátý ročník celostátního finále soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR zná svého vítěze. Králem mladých chemiků se stal  
Vojtěch Kříž ze ZŠ a MŠ Písek.

V  úterý  13. června  2017  Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice  hostila  žákovské  mistrovství  republiky  v  chemii.  Celostátní 
finále  největší  chemické  soutěže  přivítalo  39 nejúspěšnějších žáků,  kteří  postoupili  z  regionálních  kol.  „V  regionálních  kolech  soutěžilo  téměř 
14 000 žáků osmých a devátých tříd, což je o dva tisíce více než loni. Stále rostoucí zájem mladé generace o chemii nás velmi těší,“ uvedl děkan 
pořádající  fakulty Petr Kalenda. „Dnešní finalisté jsou vysoce nadaní a talentovaní  jedinci, kteří mají všechny předpoklady k tomu, aby se stali 
našimi  posluchači.  Věřím,  že  po  maturitě  se  k  nám  mnozí  vrátí,  aby  u  nás  pokračovali  ve  studiu.  Stejně  jako  řada  finalistů  předešlých  ročníků 
soutěže,“ dodal profesor Kalenda.

Celostátní finále se skládalo ze dvou částí. Teoretické znalosti prověřil písemný test, praktické dovednosti laboratorní práce. Součet bodových 
zisků  z  obou  částí  určil  celkové  pořadí.  Nejlépe  si  vedl Vojtěch Kříž  ze  ZŠ a MŠ Písek,  který  se  stal  pomyslným  králem  mladých  chemiků  pro 
rok  2017.  „Vítězství  jsem  vůbec  nečekal,  viděl  jsem  se  tak  na  patnáctém  místě.  Sedly  mi  ale  soutěžní  úlohy,  které  nevyžadovaly  jen  hromadu 
nabiflovaných vědomostí, ale nutily k přemýšlení. Chemie mě moc baví a chtěl bych se jí věnovat dál. Od září nastupuji na chemickou průmyslovku 
v Ostravě a jednou bych svůj oblíbený obor chtěl studovat i na univerzitě,“ svěřil se nejlepší mladý chemik. Ten převzal z rukou místopředsedkyně 
Senátu PČR Miluše Horské notebook s chemickým výukovým softwarem a od děkana pořádající fakulty Petra Kalendy příslib přiznání stipendia 
ve výši 48 000 Kč  v prvním akademickém roce studia na FChT Univerzity Pardubice. Na druhé příčce se umístil Karel Chwistek  ze ZŠ Otická 
Opava, který si odnesl tablet Lenovo s chemickým edukačním softwarem, odbornou literaturu a příslib stipendia v hodnotě 24 000 Kč. Věcné 
ceny mu předal rektor Univerzity Pardubice Miroslav Ludwig. Třetí místo obsadil Arťom Sukhanov ze ZŠ Palachova Ústí nad Labem, který převzal 
od  generálního  ředitele  společnosti  Dow Europe  pro  Českou  a  Slovenskou  republiku  Ivana Luciaka  chytré hodinky s chemickým výukovým 
softwarem a od děkana pořádající fakulty příslib stipendia v hodnotě 24 000 Kč.

Oceněno bylo všech 39 finalistů. Ceny předávali zástupci významných chemických společností, které se na podpoře soutěže podílely, představitelé 
státních orgánů a akademické sféry. Žáci, kteří se umístili na prvních pěti místech, získali i Cenu děkana FChT UPa – příslib přiznání stipendia 
v prvním akademickém roce studia na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice v celkové hodnotě 120 000 Kč. 

A protože za úspěchy nejlepších žáků stojí  také jejich učitelé, uznání se dočkali  i pedagogové,  jejichž svěřenci obsadili první tři pozice. Antonín 
Vavřač ze  ZŠ a MŠ Písek  obdržel  od  náměstka  ministryně  školství  Václava Pícla  čestné  uznání  a  dárkovou  kazetu  pochutin,  Lucie Lyková 
ze  ZŠ Otická Opava  získala  tutéž  cenu  od  generálního  ředitele  společnosti  Synthesia Josefa Lišky  a  Renatě Maurencové    ze  ZŠ Palachova 
Ústí nad Labem k úspěchu popřála a cenu předala generální ředitelka společnosti Dow Europe pro střední a východní Evropu a Řecko Despina 
Anastasiou.  Děkan  pořádající  fakulty  navíc  všem  oceněným  učitelům  udělil  Bronzovou pamětní medaili Fakulty chemicko-technologické 
Univerzity Pardubice za zvyšování zájmu žáků o studium chemie.

Zvláštní cenu získaly také osobnosti, které se výrazným způsobem zasloužily o popularizaci soutěže i oboru. Stříbrná medaile Fakulty chemicko-
technologické Univerzity Pardubice  za zásluhy v oblasti propagace a popularizace chemie  byla  udělena  personálnímu  řediteli  společnosti 
Agrofert Danielu Rubešovi. Ten se zásadním způsobem podílel na vzniku soutěže a před deseti  lety stál u jejího zrodu. Čestné uznání Fakulty 
chemicko-technologické Univerzity Pardubice za vynikající studijní výsledky získala Marie Nevyhoštěná, historicky první vítězka celostátního 
finále v roce 2013 a od příštího školního roku čerstvá studentka FChT UPa. 



Finálový den nabídl také zábavný a vzdělávací doprovodný program. O ten se postarala komentovaná projekce dokumentů festivalu Ekotopfilm. 
Učitelé  zažili  filmovou výpravu do světa mikroorganismů, které hostí  lidské  tělo, pro žáky byl připraven Junior program s převládající  tematikou 
životního  prostředí.  Pořádající  fakulta  pozvala  přítomné  také  na  exkurzi  a  předvedla  ukázky  efektních pokusů,  soutěžícím  i  jejich  doprovodu 
umožnila přespat na univerzitních kolejích a poobědvat v menze. Finalisté si tak mohli vyzkoušet, jak se žije vysokoškolákům.

 „Letošní  ročník celostátního  finále soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR  je výjimečný v mnoha směrech. Nejenže byl  jubilejním 
5.  ročníkem,  který  se  těšil  rekordní  účasti  téměř  14  000  žáků,  ale  zaznamenal  také  opětovný  nárůst  zájmu  firem  a  společností,  podporujících 
klání na regionální úrovni. Nově se spoluvyhlašovatelem soutěže stalo Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže, s nímž bychom rádi rozšířili 
spolupráci tak, aby soutěž byla zařazena do programu Excellence. To by otevřelo cestu k odměňování těch, kteří žáky na soutěž připravují a chemii 
propagují – učitelů chemie. Mladý chemik je v tuto chvíli v České republice nejefektivnějším způsobem propagace chemie u nastupující generace  
a z dlouhodobé perspektivy pomáhá řešit aktuální nedostatek středoškolsky  i vysokoškolsky vzdělaných odborníků v našem oboru. Všem, kteří 
se  na  zdárném  průběhu  soutěže  podílejí,  tímto  velmi  děkujeme,  přičemž  největší  dík  patří  učitelům,  bez  nichž  by  nebylo  soutěžících,“  uzavírá  
Ivan Souček, ředitel Svazu chemického průmyslu České republiky, který je vyhlašovatelem, generálním partnerem a pořadatelem celostátního 
finále.

Více informací na

www.mladychemikcr.cz
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Poděkování partnerům
Pořadatel celostátního finále: 
Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice

Vyhlašovatel, generální partner a pořadatel: 
Svaz chemického průmyslu České republiky

Spoluvyhlašovatel:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Marketingový partner: 
Czech marketing, s.r.o.

Mediální partner:
Ekotopfilm s.r.o.

Mediální partneři regionálních kol:
CHEMAGAZÍN, s.r.o., 5+2 dny, Deník, Český rozhlas Pardubice, Učitelské noviny, Česká chemie, Radio Blaník, Radio Haná, Televize Přerov s.r.o., 
Týdeník Pernštejn

Pořadatelé regionálních kol:
Střední  průmyslová  škola  chemická  v  Pardubicích,  Masarykova  střední  škola  chemická  Praha,  Střední  odborná  škola  technická  a  zahradnická  
Lovosice,  Střední  průmyslová  škola  v  Hranicích,  Střední  škola  logistiky  a  chemie  Olomouc,  Střední  průmyslová  škola  chemická  Brno,  Střední  
průmyslová  škola  chemická  akademika  Heyrovského  Ostrava,  Integrovaná  střední  škola  -  Centrum  odborné  přípravy  Valašské  Meziříčí,  Střední 
uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary a Střední průmyslová škola Otrokovice 

Partneři regionálních kol: 
Fakulta  chemicko-technologická  Univerzity  Pardubice,  Pardubický  kraj,  Synthesia,  a.s.,  Lučební  závody  Draslovka  a.s.  Kolín,  PRECHEZA  a.s.,  
Lovochemie,  a.s.,  PREOL,  a.s.,  Spolchemie,  a.s.,  Unipetrol,  a.s.,  Teva  Czech  Industries  s.r.o.,  Farmak,  a.s.,  Dow  Europe  GmbH,  
Glanzstoff – Bohemia s.r.o., Flexfill s.r.o., Gumotex, a.s., Oncomed Manufacturing a.s., Synthon, s.r.o., Zentiva Praha, BorsodChem MCHZ, s.r.o.,  
DEZA,  a.s.,  Fatra,  a.s.,  CS  CABOT,  spol.  s  r.  o.,  Synthomer,  Sokolovská  uhelná,  a.s.,  Continental  Barum,  s.r.o.  Otrokovice,  Mitas,  a.s.,  
Gumárny  Zubří,  a.s.,  Biocel  Paskov,  a.s.,  Ústecký  kraj,  Zlínský  kraj,  Moravskoslezský  kraj,  Odborový  svaz  ECHO,  Cerea,  a.s.,  EXPLOSIA,  a.s.,  
Severochema,  družstvo  pro  chemickou  výrobu  Liberec,  Komerční  banka,  Synthos  Kralupy,  a.s.,  Aerosol  -  service  a.s.,  Alfredo  catering,  
Radka  spol.  s.r.o.  Pardubice,  LONZA  BIOTEC  s.r.o.,  SHIMADZU  –  organizační  složka  Praha,  Vodní  sklo,  a.s.,  VWR,  s.r.o.,  
Glenmark  Pharmaceuticals,  s.r.o.,  Lach-Ner,  s.r.o.,  ABL&E  –  JASCO,  AGROFERT,  a.s.,  MERKAT,  spol.  s  r.o.,  Výzkumný  ústav  organických 
syntéz  a.s.,  GeoEko,  ZO  OS  Echo  Synthesia,  Svět  techniky  Ostrava,  KAVALIERGLASS,  a.s.,  Východočeské  divadlo  Pardubice,  
Statutární město Pardubice

Vyhlašovatel, pořadatel
 a generální partner

Pořadatel a partner Spoluvyhlašovatel Marketingový partner



Mediální partneři

Soutěž v regionech podpořilyPravidla soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR
Soutěž je určena žákům a žákyním 8. a 9. tříd základních škol.

Přihlášky: základní školy se mohou přihlásit do 31. 10. 2016 na adrese koordinátora pořádající střední školy v příslušném regionu

Soutěž je tříkolová:

• v prvním kole, které proběhne do konce listopadu 2016, musí účastníci soutěže napsat vědomostní test, který vypracují při hodině chemie na
své ZŠ. Učitelé vytisknou zaslané testy, otestují žáky, sami vyhodnotí výsledky a vyberou 3 nejlepší žáky z každé ZŠ. Výsledky 1. kola (jména
3 nejlepších) odešlou učitelé ZŠ na adresu koordinátora pořádající střední školy. Uvedou též celkový počet testovaných žáků.

• druhé kolo se uskuteční v termínu, který určí pořádající SŠ (obvykle do vánočních prázdnin), a postupují do něho 3 nejlepší žáci z každé ZŠ.
Toto kolo bude probíhat v prostorách pořádající SŠ a formou testu prověří teoretické znalosti chemie soutěžících. Třicet nejúspěšnějších
postoupí do 3. kola – regionálního finále.

• třetí kolo (regionální finále) se uskuteční v laboratořích pořádající SŠ, která také určí jeho termín (obvykle leden-únor). Laboratorní práce
prověří praktické dovednosti třicítky nejlepších. Celkový výsledek se bude skládat z výsledků 2. a 3. kola (součet bodových zisků). V případě
rovnosti bodů rozhoduje bodový zisk z teoretické části. Vítězové budou odměněni při slavnostním vyhlášení výsledků.

• celostátní finále soutěže – celkový počet finalistů je 40. Z každého regionálního finále (s výjimkou SPŠ Otrokovice) postoupí 3 nejlepší, kteří
budou doplněni dalšími žáky dle účasti v 2. kole v jednotlivých regionech. Ze SPŠ Otrokovice postoupí pouze 2 nejlepší (menší celková účast).
Celostátní finále se uskuteční v červnu 2017 v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

Podrobná pravidla 
Soutěž jednotlivců

1. kolo
• na základní školy budou testy rozeslány nejpozději do 31. 10. 2016
• 1. kolo proběhne na ZŠ pod vedením učitelů chemie do konce listopadu 2016
• na vypracování testu má žák 40 minut
• učitelé chemie testy opraví
• bodování – postupovat dle řešení úloh, kde je uveden počet bodů za každou správně zodpovězenou otázku, 

za špatnou odpověď neodečítat žádné body
• jména 3 nejlepších a počet testovaných žáků zašle základní škola na adresu koordinátora pořádající SŠ

Mediální partneři

Soutěž v regionech podpořily
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