
Z Á P I S  

z 8. schůze výboru odborné skupiny jaderné chemie 
České společnosti chemické konané dne 27. listopadu 2000 

 

Přítomni: Hruška, John, Matějka, Prášil, Rosíková, Teplý, Vobecký, Žilková 
Omluveni: Ducháček, Křížová 

Program: 

1) Kontrola zápisu ze 7. schůze výboru OS 
Volby a 14. Radiochemická konference viz níže, ostatní úkoly splněny. 

2) Informace o ustavujícím zasedání Working Party for Nuclear and Radiochemistry při 
FECS 
Kol. John podal informaci o své služební cestě, kterou za podpory grantem MŠMT vykonal 
na ustavující zasedání Working Party for Nuclear and Radiochemistry (WPNRC) při FECS. 
Podrobná písemná zpráva je uvedena v příloze tohoto zápisu, kopie příloh ke zprávě jsou 
k dispozici u kol. Johna. 

Mezi nejdůležitější závěry plynoucí z jednání WPNRC patří, že tato komise v budoucnu 
pravděpodobně převezme větší část úkolů, které v současné době zabezpečuje komise 
radiochemie při IUPAC. V rámci připravované restrukturalizace IUPAC bude totiž ukončena 
činnost všech jejích odborných komisí. Zdá se, že nově ustavená WPNRC má všechny 
předpoklady pro to, aby se stala významným evropským orgánem pro koordinaci aktivit v 
oblasti radiochemie. 

Kol. John dále informoval výbor OS, že účast na zasedání splnila svůj cíl a doporučil, aby 
účast zástupců ČSCH na jednání tohoto orgánu pokračovala i v budoucnu. Příští zasedání 
WPNRC by se mělo konat v roce 2001, místo konání bude upřesněno (předběžně Rakousko). 

Kol. Matějka navrhl, aby zpráva o ustavujícím zasedání byla publikována v Chemických 
listech, případně Bulletinu ČSCH – projedná kol. John. 

3) Volby nového výboru OS 
Výbor OS po diskusi a doplnění schválil dopis členům OS JCH, informující o způsobu 
a harmonogramu provedení voleb, který předložili kol. Matějka a John. S dopisem budou 
zároveň rozeslány následující materiály, jejichž znění bylo rovněž schváleno: 

 Zpráva o činnosti výboru OS za období 1996 – 2000 
 Přehled akcí pořádaných OS v období 1996 – 2000 
 Souhrnná informace o průběhu 13. radiochemické konference. 

Všem členům bude v rámci propagace činnosti OS rovněž zaslána jedna kopie členské 
přihlášky do České společnosti chemické. 

Materiály budou rozeslány prostřednictvím hlavního výboru ČSCH (zajistí kol. John). 



Schválený harmonogram průběhu korespondenčních voleb nového výboru OS je stanoven 
následovně: 

 do 22.12. 2000 zaslání návrhů na kandidáty na členy výboru OS JCH 
 15.1. 2001 rozeslání kandidátních listin a pokynů pro korespondenční volby 
 31.1. 2001 uzávěrka korespondenčních voleb 

Vyhlášení výsledků voleb a ustavující schůze nového výboru OS JCH proběhnou v únoru 
2001. 

4) RadChem´2002 - 14. Radiochemické konference 

 Výbor OS rozhodl, že až do oficiálního ustavení organizačního výboru konference 
bude veškeré přípravné práce řídit výbor OS. 

 Výbor OS rozhodl, že technické zabezpečení organizace bude realizováno ve 
spolupráci s kongresovým centrem Správy účelových zařízení (SÚZ) ČVUT. Za OS 
bude zabezpečením přípravy konference pověřena skupina kol. Teplý, Hruška, Prášil 
(THP), jimž bude za tuto činnost příslušet odměna v celkové výši 10 % obratu 
konference. 

 Vzhledem ke způsobu zabezpečení přípravy konference budou na všech materiálech 
uvedeny tři hlavní spoluorganizátoři – ČVUT v Praze, Česká společnost chemická a 
Spektroskopická společnost J. M. Marci. Tyto tři spoluorganizátoři uzavřou o pořádání 
konference hospodářskou smlouvu. Jednáním ve věci smlouvy se Spektroskopickou 
společností byl pověřen kol. Vobecký, jednáním s ČSCH kol. John. První návrh 
smlouvy k diskusi připraví THP ve spolupráci se SÚZ ČVUT. 

 Výbor OS rozhodl, že přípravné práce budou vedeny tak, aby první cirkulář byl 
rozeslán nejpozději během února 2001. 

 Otázka potvrzení a obměny mezinárodního poradního výboru byla diskutována s 
následujícím výsledkem: 

Stát Zástupce Důvod změny Možná náhrada 

Francie J.P. Adloff věk (dle vlastního rozhodnutí) C Madic 

Belgie R. Cornelis neúčast na konf., Belgie 2 x – 

Anglie D. Craig nepracoval P. Warwick 

USA R.H. Filby neúčast na konf. ? 

Rakousko F. Grass malé zapojení, špatná komunikace ? 

Švédsko I. Grenze nepracoval, neúčast na konf. J. Liljenzin 

Německo H. Nitsche nyní v USA ? 

IAEA R. Parr zjistit, zda ještě je v IAEA ? 

Slovensko J. Tölgyessi nepracoval, neúčast na konf. F. Macášek 

Rusko Y.A. Zolotov nepracoval, neúčast na konf. ? (V. Kolotov) 

Japonsko nebyl je žádoucí ? 



Všichni členové výboru OS dodají do 2 týdnů kol. Johnovi své návrhy na možné nové členy 
mezinárodního poradního výboru. Kol. John následně dopisem osloví všechny kandidáty 
(zůstávající z minula i nové). 

5) Různé 
Kol. John informoval výbor OS o průběhu 52. sjezdu chemických společností, který se konal 
17. - 20. září 2000 v Českých Budějovicích. OS JCH byla spolupořadatelem sekce 7 – 
"Fyzikální chemie a chemická fyzika, jaderná a laserová chemie", garantem sekce byl kol. 
John. Jednání sekce se zúčastnilo cca 30 osob, bylo prezentováno 13 přednášek (z toho 4 
"jaderné") a 17 plakátových sdělení (z toho 1 "jaderné"). 

Další schůzi výboru OS svolá kol. John operativně počátkem roku 2001. 

Zapsal: J. John 

 


