
Zápis 
 
Z 11. schůze výboru Odborné skupiny jaderném chemie ČSCH (OSJCH). 
Konané dne: 2.2.2005 v budově  FJFI, Praha 1 
Přítomni:  J. John, V. Bečková, V. Křížová-Jedináková, M. Vobecký, Z. Prášil,V. Plaček, 

M. Kropáček, S. Smrček, A. Vokál 
Omluveni: J. Žilková M. Matějka Z. Řanda, J. Hruška 
 

1) Informace za uplynulé období 
J. John předložil zprávu o činnosti OSJCH v roce 2004 a přednesl plán akcí na rok 2005. 
Výbor OSJCH oba dokumenty schválil.   

 
2) Řešení zadaných úkolů a nové úkoly na příští období 

1. Pokračovat v jednání o vytvoření asociace společností s jadernou tématikou (úkol trvá, 
zodpovídá: J.John). 

2. Ocenění Doc. J. Teplého – získání čestného členství v ČSCH. Ocenění bude předáno na 
jarním zasedání hlavního výboru ČSCH. Termín bude upřesněn. Členové výboru jsou žádáni, 
aby byly přítomni při předávání. Z. Prášil připravil krátký životopis. Do 10.2. poslat 
připomínky. Do 14.2. odeslat do Chemických listů (Prášil).   

3. Radiofarmaceutický seminář. M. Kropáček zjistí do 14.2. u Dr. Komárka (Česká společnost 
pro nukleární medicínu, sekce radiofarmacie) jestli by byla akceptovatelná samostatná 
radiofarmaceutická sekce na Dnech nukleární medicíny v roce 2005. Pokud ano, rozeslat 
ihned potenciálním účastníkům dopisy (Kropáček).                                                                                       

4. Seminář – Chemické problémy nakládání s RA odpady (CHEMRAO). Ukončeno. V roce 
2006 (nebo 2007) se bude opakovat (Vokál). 

5. Od prosince 2003 jsou vystaveny www stránky (www.fjfi.cvut.cz/john/osjch). Plně 
aktualizovaná je zatím česká verze. Všichni členové výboru jsou žádání, aby se na ně 
podívali a posílali M. Matějkovi (kopii Johnovi) připomínky. 

6. Přehled o stavu výuky jaderné chemie na českých vysokých školách. S. Smrček připravil 
souhrn všech dostupných údajů. J. John krátce doplní stav výuky ve světě. (Vobecký, John, 
Smrček, Křížová – posoudí). 

7. Informace o přednáškách zahraničních hostů na  pracovištích členů výboru  OSJCH rozesílat 
ostatním členům výborů,  kteří budou dále informovat své kolegy na pracovištích (všichni 
členové výboru – trvalý úkol). 

8. Radiochemická konference 2006. V Mariánských Lázních zamluven termín 23.-28.4.2006. 
Časový konflikt s konferencí MARC, která by mohla způsobit odliv účastníků. J. John se 
pokusí přesunou termín na září/říjen. Pokud to nepůjde, zůstává v platnosti původní termín. 
Organizační výbor: členové OSJCH; dále oslovit J. Kučeru a W. Múčku. Předpokládá se 8 
sekcí. Jedna z nich bude nazvána „radiační chemie“. Do 1.3. 205 připravit 1. cirkulář a 
vytvořit www stránky. Prof. Volka souhlasí se spolupořadatelstvím. Časopis pro sborník 
zatím není stanoven. Oslovit MAAE a Federaci evropských chemických společností s žádostí 
o zastřešení konference. Zjistit, jestli by nebylo možné získat z 6. (5. ?) rámcového programu 
EU grant na vložné pro účastníky z „východu“.  

3) Různé 
1. Požadovat na předsednictvu ČSCH  zablokování peněz na účtu OSJCH pro Radiochemickou 

konferenci.  
2. Bude volba nového hlavního výboru ČSCH, do 28.2. dát návrhy 

1 

http://www.fjfi.cvut.cz/john/osjch


2 

3. XVI Celostátní seminář o separační chemii a analýze toxických látek v Lázních Bohdaneč se 
bude konat 20.-22.6.2005. 

4. Termínu příští schůze bude svolán operativně dle potřeby. 
 
Zapsal: V. Plaček 


