
V Českých Budějovicích soutěžili nejtalentovanější mladí chemici 
Ve středu 23. března 2022 se v prostorách Střední školy obchodní v Českých Budějovicích uskutečnilo 
regionální finále 15. ročníku soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR. 30 finalistů z 32 základních
škol změřilo své síly v laboratorních dovednostech.

Učitelé absolvovali také besedu na téma Využití rostlin v léčbě nemocí.

Soutěž odstartovala v září loňského roku a její základní kola probíhala v šesti krajích: Jihočeském, Pardubickém, 
Královéhradeckém, Středočeském, Libereckém a v Kraji Vysočina. Celkem se klání zúčastnilo více než 6 000 žáků 
devátých tříd ze 173 základních škol. Letošní účast předčila naše očekávání a po dvouletém covidovém útlumu se 
vrátila k maximálním hodnotám. Všichni žáci, kteří se probojovali až do finále, zaslouží velké uznání. Prokázali totiž 
vynikající znalosti, které je opravňují k tomu, aby se chemie stala jejich studijním oborem. 

Finále prověřilo praktické dovednosti soutěžících. Úkolem talentovaných chemiků bylo vypracovat laboratorní úlohu, 
zaměřenou na neutralizační odměrnou analýzu a stanovení látkové koncentrace roztoků kyselin a hydroxidů. Praktickou 
část úlohy doplnil krátký test ze znalosti názvosloví, zápisu rovnic a chemických výpočtů. Po dvou hodinách práce se 
většina finalistů shodla, že zadání bylo sice náročnější, ale přiměřené jejich schopnostem. „Laboratorní úloha nás 
zpočátku trochu vyděsila, ale postupně jsem si na ni zvykly a nakonec nás i bavila. I když jsme svým  založením spíše 
teoretičky, bez potíží jsme se naučily pipetovat a manipulovat s laboratorním nádobím. Nedokážeme odhadnout, jak se 
umístíme,ale už teď jsme spokojené. Důležitější než výsledky je pro nás fakt, že jsme získaly nové poznatky a 
zkušenosti,“ zhodnotily svůj výkon Eliška Straková a Bára Silovská ze třídy 9.A.

Souběžně s děním v laboratořích probíhal i doprovodný program pro učitele. 

Slavnostní vyhlášení výsledků regionálního kola soutěže proběhne 6. dubna 2022 na SŠO v Českých Budějovicích. 

Slavnostním vyhlášením výsledků ale soutěž ještě nekončí. Tři nejlepší žáci z jihočeského regionu postoupí 
do celostátního finále, které 16. června 2022 pořádá Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice 
ve spolupráci se Svazem chemického průmyslu ČR a MŠMT. Celostátní finále rozhodne o tom, kdo se stane 
žákovským mistrem republiky v chemii. 
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