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Jaderná chemie je vědní obor, který se zabývá vlastnostmi hmoty
a jevy chemické a fyzikálně chemické povahy, jejichž původcem je nebo
na nichž se podílí jádro atomu a jeho přeměny a který využívá vlastností jádra a jeho projevů ke studiu a řešení chemických problémů 1 .
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Začátky a personální vývoj katedry

Katedra jaderné chemie (KJCH) je nejstarší proﬁlovou katedrou Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze a zároveň nejstarší dosud existující katedrou jaderné chemie ve střední Evropě
mimo Německo. KJCH byla zřízena dne 1. 3. 1957 na Fakultě technické a jaderné fysiky (FTJF) University Karlovy v Praze (UK) na
základě usnesení vědecké rady UK ze dne 21. 2. 1957. Jejím prvním
vedoucím byl dopisem rektora UK ze dne 28. 2. 1957 jmenován profesor František Běhounek. Pro objasnění podmínek vzniku KJCH je
třeba stručně připomenout důvody a okolnosti založení FTJF, které
byly podrobněji popsány jinde 2–4 . V roce 1954 byla spuštěna první
jaderná elektrárna v SSSR a na jaře 1955 rozhodla vláda ČSR o budování jaderné energetiky i u nás. Vzhledem k potřebě výzkumu
v této oblasti byl 10. 6. 1955 založen Ústav jaderné fysiky (ÚJF)
pod Vládním výborem pro výzkum a mírové využití jaderné energie
a Ministerstvem školství a kultury (MŠK) byla ustavena Komise pro
vypracování návrhu na výchovu kádrů v jaderné fyzice, v jaderné chemii a v jaderném inženýrství. Návrh byl přijat a rozhodnutím vlády
ze dne 26. 8. 1955 na UK vznikla FTJF. U jejího zrodu stáli prof.
Václav Petržílka, její první děkan, prof. František Běhounek a prof.
Bohumil Kvasil. 6. 9. 1955 byla v Karolinu slavnostně zahájena výuka, která zpočátku probíhala na jiných fakultách UK, neboť FTJF
neměla vlastní prostory, ani vybavení a učitele. Situace se výrazně
zlepšila až v létě 1956, kdy fakulta dostala přidělenu budovu v Břehové ulici na Praze 1. V této budově po svém zřízení dostala prostory
i KJCH a dosud zde sídlí. Tyto prostory však pro provoz KJCH nebyly příliš vhodné a musely být adaptovány, což si vyžádalo značné
náklady a trvalo několik roků.
Vznik KJCH byl umožněn kromě potřeby rozvoje výuky jaderných věd v Československu i skutečností, že v 50. létech minulého
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století u nás existovali vynikající odborníci, kteří si uvědomovali význam chemie pro rozvoj jaderných oborů a byli schopni odborně i organizačně zajistit vybudování systému výuky jaderné chemie u nás.
Těmito odborníky byli především profesor František Běhounek a docent Vladimír Majer.

Akademik František Běhounek
Prof. RNDr. František Běhounek, člen korespondent ČSAV,
ač sám fyzik a světoznámý radiolog 5–7 , velmi dobře chápal potřebu
spojovat fyzikální a chemické metody studia radioaktivity již od svých
studijních pobytů u dvojnásobné nositelky Nobelovy ceny paní Marie
Curie-Sklodowské, které absolvoval v letech 1920–21, 1922 a 1925–26.
Po rozsáhlých výzkumech radioaktivity a jejího vlivu na zdraví člověka v letech 1922–54 a dlouholetých významných odborných funkcích ve Státním radiologickém ústavu a Radioléčebném (onkologickém) ústavu svojí autoritou nejvýznamnějšího znalce radioaktivity
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a metod jejího měření u nás rozhodně přispěl k prosazení jaderné
chemie jako nezbytné součásti výuky jaderných věd na FTJF, o čemž
zpočátku nebyla jednoznačná shoda. Na fakultu přešel z Matematickofysikální fakulty UK (MFFUK) 1. 11. 1955, řídil výuku oboru jaderná
chemie a KJCH až do roku 1958, kdy vzhledem ke svému zatížení jinými úkoly (byl současně vedoucím dosimetrického oddělení Ústavu
jaderné fysiky, tehdy ČSAV) na místo vedoucího KJCH rezignoval.
Na katedře však zůstal až do roku 1963, kdy byl jmenován vedoucím jím nově založené Katedry dosimetrie a aplikace ionisačního záření (KDAIZ) na FTJF. Přednášel Dosimetrii a Použití radioisotopů
ve vědě a technice. V roce 1956 mu byla udělena hodnost doktora
fysikálně-matematických věd (DrSc.) a v roce 1960 byl zvolen řádným členem ČSAV za chemii.

Prof. Dr. Ing. Vladimír Majer, DrSc., 1972
Doc. Dr. Ing. Vladimír Majer byl náš přední vysokoškolský učitel a odborník v oboru radiochemie. Tento obor využívá chemických
poznatků a metod ke studiu radioaktivity a radioaktivních látek a naopak radionuklidů (radioaktivních atomů) k chemickým výzkumům.
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Dnes je radiochemie obecně chápána jako podstatná součást jaderné
chemie. K radiochemické problematice se Dr. Majer dostal po úspěšné
desetileté výzkumné práci v analytické a fyzikální chemii, když získal stipendium ke studijnímu pobytu v laboratoři pozdějšího nositele
Nobelovy ceny profesora Georga Hevesy v Bohrově ústavu v Kodani.
Několikatýdenní pobyt v roce 1937 v něm probudil hluboký zájem
o radiochemii, který později vedl k sepsání první české (a tehdy jedné
z mála ve světě) monograﬁe o radiochemii 8 (1942), k habilitaci pro
obor fysikální chemie, radiochemie a mikrochemie na Vysoké škole
chemicko technologické (VŠCHT, 1947) a k serii radiochemických
přednášek na dvou vysokých školách v Praze v letech 1947–1950.
Sepsal i další souborné publikace, vztahující se k radiochemii 9–11 .

Docent Majer se jako učitel na VŠCHT řadu let snažil o rozvinutí
výuky a výzkumu v širším oboru jaderná chemie. To se mu podařilo
částečně v roce 1955 alespoň zařazením doporučené přednášky Radiochemie do studijního programu školy. Byl proto dobře připraven
pro sestavení komplexních učebních plánů jaderné chemie. Této úlohy
se ujal po založení FTJF a realizaci převážně jím navržených učebních plánů řídil až do roku 1972. Od vzniku FTJF se jako externista,
člen poradního sboru FTJF, také věnoval plánování investic a materiálního vybavení oboru Jaderná chemie včetně projektů místností
pro výuku a výzkum. Kromě toho přednášel tři jaderně chemické
discipliny v jednoročním doškolovacím kursu pro chemické a hutní
inženýry při FTJF, jehož cílem bylo urychleně připravit odborníky
pro výstavbu jaderné elektrárny. V roce 1956 byl jmenován státním
docentem pro obor Radiochemie a byla mu udělena vědecká hodnost
doktora chemických věd (DrSc.). Na KJCH přešel dne 1. 9. 1957, po
rezignaci prof. Běhounka na vedení KJCH byl nejprve pověřen jejím
řízením a od 1. 2. 1959 jmenován vedoucím katedry. V roce 1962 byl
jmenován profesorem jaderné chemie. Je zajímavé, že v letech 1960
(od 28. 6.) až 1962 byl vedoucím seskupení kateder S43 (nebo S44),
které sestávalo z Katedry jaderné chemie (K431/K441), katedry dosimetrie (K432/K442) a katedry užité fysikální chemie (K433/K442),
přičemž dvě posledně jmenované katedry nebyly formálně ustaveny
a neﬁgurují v programech studia FTJF.
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Profesor Majer má hlavní zásluhu na vybudování KJCH. V letech 1958–72 řídil její personální i materiální výstavbu. Přijímal nové
pracovníky, které pověřoval úkoly ve výuce i ve výzkumu. Získával
externisty pro přednášky, které nebylo možno zajistit z vlastních
zdrojů a připravoval pracovníky KJCH k převzetí těchto přednášek.
Sám přednášel třísemestrový kurs Jaderné chemie a Mikrochemii. Pro
tento kurs sepsal se spoluautory z KJCH i mimo katedru celostátní
učebnici jaderné chemie, která je jednou z nejsystematičtejších a nejúplnějších učebnic v tomto oboru i v celosvětovém měřítku 12 . I po
odchodu do důchodu připravil její doplněné vydání, které bylo také
přeloženo do němčiny 1;13;14 . Podílel se na přípravě i dalších souborných publikací KJCH 15;16 . V letech 1956–70 koordinoval výzkum na
katedře v rámci jím postupně řízených tří úkolů státního plánu základního výzkumu. Vedl vědecké aspiranty, byl dlouholetým předsedou komise pro obhajoby kandidátských disertačních prací ve vědním
oboru Jaderná chemie na FTJF/FJFI a členem několika dalších podobných komisí na mimofakultních pracovištích. Od roku 1963 byl
předsedou Státní zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky absolventů FTJF pro obor Fysikální a jaderná chemie. Byl vyznamenán
stříbrnou Felberovou medailí a obdržel Cenu a plaketu J. Heyrovského za rozvinutí jaderné chemie v ČSR. Odešel do důchodu v roce
1972.
Ještě před založením katedry byli na FTJF k zajištění výuky posluchačů oboru Jaderná chemie přijati tři mladí asistenti. 1. 8. 1956
nastoupil Alexander Gosman, prom. chem., absolvent Oděsské
státní university (SSSR), kde na chemické fakultě vystudoval obor
Fyzikální chemie. Byl pověřen přípravou radiochemického praktika
a později zejména rozvíjením využití radionuklidů a jaderných metod při výzkumu v chemii. Této oblasti aplikované jaderné chemie
se věnoval po celou dobu své činnosti na fakultě a dosáhl značných
úspěchů jak ve výzkumu tak v pedagogické činnosti, kde zajišťoval
řadu přednášek. Organizoval na KJCH postgraduální kursy pro pracovníky z praxe. V roce 1967 obhájil kandidátskou disertační práci
(CSc.) a také získal titul RNDr., po úspěšné habilitaci v roce 1974 byl
v roce 1977 jmenován docentem jaderné chemie a v roce 1991 získal
vědeckou hodnost DrSc. Jeho publikační činnost vyvrcholila účastí
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na přípravě vysokoškolských učebnic 13;14 a sepsáním (spolu s Č. Jechem) obsáhlé monograﬁe Jaderné metody v chemickém výzkumu 17 .
Na katedře se mimořádně zasloužil o vybudování pracoviště s radionuklidy, které v letech 1961–99 vedl jako pracovník přímo řídící práce
s ionizujícím zářením. Dovedl k obhajobě řadu diplomantů, aspirantů
a doktorandů. Odešel do důchodu 30. 6. 2000 ve věku 68 let.
V září 1956 na FTJF přešel RNDr. Adolf Zeman z ÚJF, kde
byl vědeckým aspirantem doc. Majera. Dr. Zeman byl absolventem
University Karlovy, na níž vystudoval obor Fyzikální chemie. Před
nástupem do aspirantury dva roky pracoval v Ústavu úpravnictví keramických surovin v Karlových Varech. Na FTJF byl pověřen nejprve
přípravou přednášky o aktinidech a produktech jaderného štěpení
a radiochemického praktika, dále pak studiem využití radionuklidů
v analytické chemii. Přispěl k rozvoji výzkumu zejména aktivační
analýzy a dalších analytických metod, účastnil se vývoje metody
substechiometrie, za niž společně s J. Růžičkou a J. Starým obdržel státní cenu KG v roce 1965. V roce 1964 obhájil kandidátskou
disertační práci, v roce 1972 byl jmenován docentem jaderné chemie.
Vypracoval a vedl několik nových přednášek, pod jeho vedením byla
obhájena řada diplomových a několik kandidátských prací. Významně
se podílel na přípravě učebnic a monograﬁí z oboru jaderné a analytické chemie 1;12–15 . V letech 1972–80 a 1991–93 byl členem Vědecké
rady fakulty. Za svou práci pro ČVUT byl vyznamenán stříbrnou
Felberovou medailí. Odešel do důchodu koncem roku 1993, ještě však
několik let externě přednášel.
1. 1. 1957 byl na FTJF ještě jako student 5. ročníku analytické
chemie na Karlově universitě přijat na poloviční úvazek Jaromír
Růžička. Jeho úkolem bylo účastnit se vedení studentů oboru Jaderná chemie v praktiku z analytické chemie. Po absolvování jako
prom. chem. byl na plný úvazek přijat jako asistent již na KJCH
1. 9. 1957. Zde byl pověřen přípravou praktik z mikrochemie a radiochemie a výzkumem v oblasti radioanalytických metod. Těchto
úkolů se ujal s příkladnou iniciativou a radioanalytickou metodu izotopního zředění zdokonalil s přispěním spolupracovníků zavedením
substechiometrického principu tak, že výsledkem bylo ocenění kolektivu státní cenou KG za výzkum (1965) a velmi úspěšná zahraniční
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monograﬁe 18 . Přispěl i k sepsání Analytické příručky 15 . V roce 1963
Růžička obhájil kandidátskou práci, v roce 1967 odjel na studijní
pobyt do zahraničí, z něhož se již nevrátil. V zahraničí dosáhl světového ohlasu jako autor několika dalších metod analýzy již mimo obor
jaderná chemie.
Další pracovníci byli přijímáni již přímo na KJCH. Společně s J.
Růžičkou byla 1. 9. 1957 přijata Jarmila Prášilová, prom. chem.,
absolventka oboru Fyzikální chemie na UK. Jejím prvním úkolem
na KJCh byla příprava praktik z mikrochemie a radiochemie, která
posléze řadu let vedla. Ve vědecké práci se věnovala především separaci radionuklidů s využitím iontovýměnných i jiných metod. V roce
1968 obhájila kandidátskou práci a také získala titul RNDr. Úspěšně
vedla diplomové práce, postupně přednášela několik chemických disciplin. Do důchodu odešla v roce 1993. Dne 1. 9. 1958 přišel na KJCH
Václav Černík, prom. chem., absolvent oboru Organická chemie na
UK. Kromě podílu na přípravě a vedení praktika z radiochemie byl
pověřen převzetím části přednášek z organické chemie a přednášky
Příprava značených organických sloučenin, které obětavě zajišťoval
přes své vážné zdravotní potíže až do své předčasné smrti v roce
1974. Odborně se věnoval studiu metod značení organických látek
radionuklidy. Tuto problematiku i zpracoval ve formě kapitoly do nového doplněného vydání učebnice Základy jaderné chemie 1;14 .
Velmi významnou posilou zejména v oblasti výzkumné práce katedry byl Jiří Starý, prom. chem., CSc., který na KJCH nastoupil
1. 11. 1958 po ukončení vědecké aspirantury v SSSR. J. Starý byl
absolventem oboru Fyzikální chemie na UK a již v SSSR se vypracoval na odborníka v extrakční chemii. Jeho úkolem na KJCH bylo
rozvinout výzkum separačních metod v jaderné chemii, což se mu
v krátké době podařilo. Nejprve výrazně přispěl k vývoji substechiometrické metody analýzy, oceněné státní cenou (viz výše). Poté vedl
na KJCH skupinu pracovníků, která vypracovala řadu separačních
postupů použitelných pro různé účely. J. Starý získal v roce 1964
vědeckou hodnost DrSc. v jaderné chemii jako první v Československu obhajobou disertační práce, tehdy ještě v SSSR. V roce 1965
dodatečně obdržel titul RNDr., v roce 1966 byl jmenován docentem
jaderné chemie a v roce 1980 profesorem. Dlouhá léta přednášel Se-
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parační metody v radiochemii a Jadernou chemii. Úspěšně vedl řadu
diplomantů a vědeckých aspirantů. Byl autorem a spoluautorem řady
knih 1;14;18;20–23 . Vydobyl si velkého renomé i v zahraničí, na jehož základě byl zvolen do komise pro extrakční chemii Mezinárodní unie pro
čistou a užitou chemii (IUPAC, 1969–80). Byl členem redakční rady
dvou zahraničních časopisů. Bohužel v roce 1991 po krátké zhoubné
nemoci zemřel ve věku 58 let.

Prof. RNDr. Josef Cabicar, CSc., 1980
1. 2. 1959 přešel na KJCH z Ústavu fyzikální chemie ČSAV na
pozvání Prof. Běhounka Dr. Josef Cabicar, člen kolektivu, který
v roce 1954 získal státní cenu KG 2.stupně za vývoj československého
hmotnostního spektrometru. Dr. Cabicar měl posílit na KJCH zaměření na fyzikální chemii, v souladu s fyzikálním zaměřením FTJF.
Postupně připravil a vedl základní přednášky z obecné a fyzikální chemie, přednášky z užité fyzikální chemie a přednášky Stabilní izotopy
a Instrumentální metody výzkumu a analýzy. Byl školitelem diplomantů a vědeckých aspirantů. V roce 1959 dosáhl vědecké hodnosti
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CSc., v roce 1964 byl jmenován docentem fyzikální chemie, v roce
1972 mimořádným a 1980 řádným profesorem. Ve výzkumu se věnoval katalýze a vedl pracovní skupinu zaměřenou na problematiku
stabilních izotopů. Zasloužil se o personální výstavbu KJCH vedením úkolů zvláštní části státního plánu výzkumu v letech 1976–90,
kdy na tento úkol byla na KJCH přijata řada nových pracovníků.
Řešení úkolu vedlo k uznanému objevu (viz níže). Po tři funkční období byl proděkanem fakulty (1959–63, 1966–72), v letech 1972–86
vedl KJCH. Dále byl předsedou komise pro obhajobu kandidátských
(1972–90) a doktorských (1984–90) disertačních prací v oboru Jaderná chemie. Podílel se na přípravě učebnic jaderné chemie 1;14 a sepsal monograﬁi Stabilní izotopy 19 . Byl vyznamenán medailí ČVUT
1. stupně, stříbrnou a zlatou Felberovou medailí. Do důchodu odešel
v roce 1990 ve věku 67 let.
Počínaje rokem 1960 mohla katedra získávat nové pracovníky
z odborníků, které sama vychovala. Z prvních absolventů oboru
Jaderná chemie byli na KJCH 1. 8. 1960 dva přijati jako učiteléasistenti, Petr Beneš a František Helus, oba prom. chem. (od roku
1964 Ing.). Jejich prvním úkolem bylo připravit nové úlohy pro praktika z mikrochemie a radiochemie, která oba později vedli. F. Helus dostal také za úkol začít výzkum a přednášky v chemii horkých
(nascentních) atomů. V letech 1966–68 se podílel na přednášce Dr.
Kristiána Svobody (ÚJF) Chemie jaderně nascentních atomů, v roce
1968 však odjel na stipendijní pobyt do Itálie a již se nevrátil.
Petr Beneš byl vedoucím katedry pověřen, aby se věnoval výzkumu v oblasti chemie velmi nízkých koncentrací radionuklidů. Nejprve se zabýval stavem (speciací) a sorpčním chováním stopových
množství radionuklidů i neradioaktivních látek ve vodných roztocích.
Tuto problematiku zpracoval v monograﬁi, ve které spolu s prof. Majerem poprvé deﬁnoval chemii stop jako samostatnou součást chemie 16 . Za tuto monograﬁi získal tvůrčí prémii Českého literárního
fondu. Později rozšířil svá studia na chování radionuklidů a stopových
látek v hydrosféře. Výsledky shrnul v řadě kapitol převážně v monograﬁích 13;14;24–31 . V roce 1967 obhájil kandidátskou disertační práci,
v roce 1983 získal vědeckou hodnost DrSc., v roce 1973 byl jmenován docentem jaderné chemie a v roce 1985 profesorem. Vedl řadu
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diplomantů, aspirantů a doktorandů, na katedře řídil pracovní skupinu, zabývající se studiem speciace a migrace kontaminantů v životním prostředí (1986–2005). V letech 1986–2003 byl vedoucím KJCH,
dále byl předsedou komisí pro obhajobu kandidátských a doktorských
(DrSc.) disertačních prací v oboru Jaderná chemie (1991–2001). Od
roku 1992 je předsedou oborové rady doktorského studia na KJCH
a častým předsedou komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby
doktorských prací. Přednáší Radiochemii stop od roku 1968, Chemii
a radiační hygienu prostředí od roku 1990 a Jadernou chemii 1 od
roku 1995. Na FJFI zajišťoval i 5 dalších přednášek. Na KJCH založil studijní zaměření Chemie životního prostředí. Za práci na ČVUT
byl vyznamenán zlatou a stříbrnou Felberovou medailí. Byl členem
redakčních rad tří zahraničních vědeckých časopisů. Od roku 1989
byl členem a v letech 1998–2001 tajemníkem Komise pro radiochemii
a jaderné techniky IUPAC. Byl předsedou Společnosti československých radioekologů (1990–93), dosud je čestným členem Mezinárodní
unie radioekologů.

Prof. Ing. Petr Beneš, DrSc., 1995
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Dalším absolventem katedry, přijatým na plný úvazek byl v roce
1961 Karel Bárta, prom. chem. Jeho úkolem na KJCH mělo být
posílení výzkumu a výuky v oblasti dozimetrie ionizujícího záření,
které tehdy KJCH zajišťovala. Protože však byla v roce 1963 zřízena
samostatná Katedra dosimetrie a aplikace ionisačního (nyní ionizujícího) záření (KDAIZ) pod vedením akademika Běhounka, v témže
roce K. Bárta na KDAIZ přešel, společně s Inž. Vladimírem Hanákem a Inž. Josefem Šedou, kteří byli v roce 1963 také krátce
zaměstnáni na KJCH.
Významným posílením KJCH zejména pro oblast fyzikální chemie
bylo přijetí tří nových pracovníků v letech 1962–63, Inž. M. Pospíšila
(1. 7. 1962), Inž. R. Kudláčka (1. 4. 1963) a Inž. V. Múčky (1. 8. 1963).
Všem byl v roce 1964 změněn titul na Ing. S výjimkou Inž. Kudláčka,
který studoval chemii stabilních izotopů na Mendělejevově chemickém
institutu v Moskvě, šlo o čerstvé absolventy katedry. Inž. Rostislav
Kudláček dostal za úkol účastnit se přípravy a vedení mikrochemického praktika a spolupracovat při rozvoji chemie stabilních izotopů
na KJCH. Později se zapojil také do práce skupiny radiační katalýzy,
kde se zabýval hydrogenací tuků na radiačně modiﬁkovaných katalyzátorech ve spolupráci s potravinářským průmyslem. V roce 1973
dosáhl vědecké hodnosti kandidát chemických věd. V letech 1973–90
přednášel a cvičil Chemické inženýrství a v letech 1991–93 Stabilní
izotopy. Vedl také praktika z Instrumentálních metod výzkumu a analýzy a několik diplomantů. Odešel do Státního ústavu pro kontrolu
léčiv 31. 12. 1993.
Inž. Milan Pospíšil byl nejprve pověřen vybudováním chemického praktika a přípravou úloh pro 1. ročník studentů nechemických
specializací FTJF. Toto praktikum v letech 1963–65 vedl. Od r. 1965
až dosud vede praktikum z Instrumentálních metod výzkumu a analýzy a od roku 1971 ucelený přednáškový kurz z této discipliny. V letech 1964–73 zajišťoval přednášku Chemie speciálních prvků, v letech
1991–2005 přednášku Kinetická teorie hmoty. Od roku 1999 přednáší
Aplikace velkých zdrojů ionizujícího záření pro doktorandy. V roce
1977 byl jmenován docentem fyzikální chemie, v roce 1999 profesorem. Vedl mnoho diplomantů, několik aspirantů a doktorandů. Ve
své vědeckovýzkumné činnosti se zaměřil na problematiku radiačního
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ovlivnění reaktivity tuhých látek, zejména oxidových katalyzátorů,
a podílel se na konstituování pracovní skupiny na KJCH, která se
jako jediné pracoviště v republice dlouhodobě zabývá radiační katalýzou. Z této tematiky obhájil v r. 1972 kandidátskou práci a v r. 1986
doktorskou práci (DrSc.). Zúčastnil se řešení řady projektů, z nichž
některé vedl a jejichž výsledky byly také patentovány. Podílel se i na
široké spolupráci s průmyslovou praxí. V letech l967–l986 vykonával
funkci tajemníka KJCH, poté byl do roku 2003 zástupcem vedoucího
katedry. Jeho práce byla oceněna Felberovou medailí 3. stupně.
Inž. Viliam Múčka se ve vědecké práci soustředil nejdříve na
problematiku radiační katalýzy, kde se mu podařilo formulovat obecný
princip interakce ionizujícího záření s oxidovými katalyzátory. Na základě prací v této oblasti obhájil kandidátskou (1972) a doktorskou
(DrSc., 1986) disertační práci a publikoval dvě monograﬁe 32;33 . Od
roku 1986 vede na katedře výzkumnou skupinu, která se kromě radiační katalýzy zabývá i radiačními aplikacemi v oblasti ochrany životního prostředí a přípravy speciálních materiálů.

Prof. Ing. Viliam Múčka, DrSc., 2010
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V poslední době studuje i radiačně chemické efekty v biologických
systémech. Je spoluautorem několika patentů, řešil řadu projektů radiační chemie z nichž mnohé vedl. Od roku 1972 přednáší Chemickou
termodynamiku, od roku 1973 Tuhé látky a od roku 1991 Reakční
kinetiku. Dále připravil nebo spolupřipravil tři specializační přednášky z aplikace radiační chemie. V roce 1977 byl jmenován docentem, v roce 1989 profesorem fyzikální chemie. Vedl řadu diplomantů,
aspirantů a doktorandů. V letech 1985–90 byl proděkanem FJFI, v letech 2003–2010 vedoucím KJCH. Na KJCH založil zaměření Jaderná
chemie v biologii a medicíně. Je dlouholetým členem Vědecké rady
ČVUT, oborové rady doktorského studia na KJCH a častým předsedou komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby doktorských
prací. Za celoživotní pedagogickou a vědeckou práci na ČVUT obdržel
Medaili MŠMT ČR 1. stupně.
Až do roku 1969 byli ve studijních programech FJFI jako členové kateder uváděni jen učitelé. S rozvojem vědecké práce se ukázala potřeba nové pracovníky s vysokoškolským vzděláním přijímat
i do kategorií vědecký nebo technický (případně odborný) pracovník. V letech 1970–1999 byli takoví pracovníci uváděni vedle učitelů,
od roku 1999 se rozlišují jen akademičtí pracovníci, odborní pracovníci (s vysokoškolským vzděláním) a techničtí pracovníci (většinou
se středním vzděláním). Jako první do kategorie technických pracovníků na KJCH 1. 3. 1967 nastoupil Ing. Ferdinand Šebesta po
aspirantuře na Ústavu makromolekulární chemie ČSAV. Ing. Šebesta,
absolvent KJCH z roku 1963, se úspěšně zapojil do výzkumné práce
katedry vývojem separačních metod a metod stanovení radionuklidů
v radioaktivních odpadech a vzorcích životního prostředí. Kandidátskou práci obhájil v roce 1969 a byl převeden do kategorie vědeckých
pracovníků, v níž postupně dosáhl až stupně vedoucí vědecký pracovník (1992). Pracoval na mnoha výzkumných úkolech, z nichž řadu
vedl a navrhl chemické metody, které našly široké uplatnění v praxi.
Rozvinul širokou spolupráci s tuzemskými i zahraničními pracovišti,
která využívala jeho metod, z nichž mnohé byly patentovány u nás
i v zahraničí. V letech 1986–2003 na katedře vedl pracovní skupinu,
zabývající se zejména výzkumem a využitím kompozitních sorbentů.
Výsledky své práce publikoval i v několika kapitolách v monogra-
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ﬁích 34–36 . Podílel se i na pedagogické práci KJCH účastí na cvičeních, vedením mnoha diplomových, kandidátských a doktorských
prací a přednáškami Výroba radionuklidů, Separační metody v jaderné chemii a novou přednáškou Stanovení radionuklidů v životním
prostředí. V roce 1997 byl jmenován docentem jaderné chemie. V roce
2010 získal Cenu rektora ČVUT 1. stupně za aplikaci výsledků výzkumné práce v praxi. Je členem oborové rady doktorského studia
jaderné chemie a častým členem komisí pro státní doktorské zkoušky
a obhajoby doktorských prací.
1. 10. 1968 byl přijat Ing. Karel Kratzer, absolvent KJCH. Byl
zapojen do skupiny zabývající se radioanalytickými metodami a separací radionuklidů, později se významně podílel i na řešení řady
úkolů v oblasti ochrany životního prostředí a na spolupráci katedry
s mimofakultními pracovišti. V roce 1977 obhájil kandidátskou disertační práci. Podílel se na přípravě dvou vysokoškolských učebnic
z jaderné chemie 13;14 . Zúčastnil se i pedagogické práce vedením doktorandky, cvičení a přednáškami Separační metody v jaderné chemii
I. Odešel do Státního zdravotního ústavu v roce 1994. Koncem roku
1968 byl na katedru ještě jako student přijat na částečný úvazek Jan
Kučera, který se podílel na vedení praktik z mikrochemie a radiochemie. Po absolvování v červnu 1969 byl Ing. Kučera přijat na rok
jako asistent. Zabýval se studiem speciace radionuklidů v roztocích.
V roce 1970 odešel do laboratoře Československého uranového průmyslu, později se ale na KJCH vrátil jako externí vědecký aspirant
(absolvoval 1979) a jako externí přednášející (ÚJF AVČR) v doktorském studiu. Od roku 1996 přednáší Instrumentální radioanalytické
metody a jejich využití pro sledování životního prostředí. V roce 2003
se na KJCH habilitoval pro obor Jaderná chemie, v roce 2010 byl
jmenován profesorem v tomto oboru. Na KJCH je členem Oborové
rady doktorského studia a častým členem jeho zkušebních komisí,
vedl i dva doktorandy.
Dalším technickým pracovníkem KJCH byl od 2. 11. 1970 Ing.
Josef Sedláček, absolvent katedry z roku 1967, který přešel na toto
místo z řádné aspirantury na KJCH. Nejprve se zabýval transportními procesy a izotopovou výměnou. V roce 1976 obhájil kandidátskou disertační práci a byl přeřazen do kategorie vědeckých pracov-
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níků. Pak se zapojil do práce skupiny zabývající se obohacováním
izotopů uranu a rovněž se věnoval separaci a stanovení radionuklidů,
zejména v životním prostředí. Vedl diplomanty, výpočtová cvičení
a podílel se na přednášce Tuhé látky, přednášel i Detekci ionizujícího
záření (1988–90). V březnu 1989 odešel na Československou komisi
pro atomovou energii.
V roce 1972 byl na místo technického pracovníka přijat promovaný fyzik Dušan Vopálka (od roku 1990 Mgr.). Jeho úkolem bylo
rozvíjet hmotnostní spektrometrii izotopů, přičemž se postupně zapojil i do řešení výpočetních metod separačních procesů. Později se
soustředil na otázky ochrany životního prostředí, kde řešil především
popis migrace kontaminantů v podzemních vodách a pórézním horninovém prostředí v rámci řady výzkumných úkolů, z nichž některé
vedl. V roce 2001 obhájil kandidátskou disertační práci v Jaderné
chemii, od roku 2005 vede pracovní skupinu zabývající se studiem
speciace a migrace radioaktivních kontaminantů v životním prostředí.
V roce 2007 byl soubor několika jeho prací oceněn Cenou rektora za
vynikající vědecký výsledek III. stupně. Již řadu let je zapojen i do výuky vedením diplomových prací, kurzů numerických metod a použití
počítačů. Od roku 1995 přednáší Modelování biogeosférických procesů a od roku 2009 Měření a zpracování dat. Vede i doktorandy. Od
roku 2003 je zástupcem vedoucího KJCH, od roku 2006 proděkanem
FJFI pro rozvoj, v roce 2011 byl jmenován docentem.
Po skonu Václava Černíka, prom. chem., byl v roce 1974 na místo
učitele-asistenta přijat Ing. Alois Motl, absolvent katedry z roku
1972. Byl pověřen převzetím přednášky z Radiační chemie po V. Černíkovi, což velmi rychle zvládl, později napsal obsáhlá skripta pro
tento předmět, který přednáší dodnes. Ing. Motl se předtím v rámci
vědecké aspirantury na KJCH zabýval vlivem ionizujícího záření na
katalyzátory. V tomto výzkumu pokračoval až do roku 1984, kdy
obhájil kandidátskou disertační práci. Později přešel do skupiny separačních metod a zabýval se využitím anorganických měničů iontů
při separací radionuklidů z kapalných radioaktivních odpadů. Podílel
se na přípravě jedné kapitoly v monograﬁi 36 . Výrazně se angažoval
ve výuce vedením diplomantů, cvičení a přednášek, z nichž lze uvést
zejména přednášky z Obecné chemie, které stále vede pro studenty
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FJFI (chemiky i nechemiky). Od roku 1986 obětavě zastává funkci
tajemníka katedry, v níž se velmi osvědčil.
V souvislosti se získáním úkolu zvláštní části plánu státního výzkumu na obohacování izotopů uranu v roce 1976 byla katedra personálně posílena přijetím několika dalších pracovníků. Prvním z nich byl
Ing. Karel Štamberg, CSc., který přišel 1. 12. 1976 z Ústavu jaderných paliv ve Zbraslavi. Původně absolvent VŠCHT z roku 1957 nabyl
na předchozích pracovištích velkých zkušeností v oblasti aplikace měničů iontů v technologii výroby jaderných paliv, které plně uplatnil
jako vědecký pracovník na KJCH při výzkumu i ve výuce. Je autorem
nebo spoluautorem řady tuzemských a zahraničních patentů. Nejprve
se zapojil do řešení úkolů separace izotopů uranu chemickými metodami, kde měl hlavní podíl na tom, že tento výzkum dospěl až k objevu kinetického koncentračního izotopového jevu uznanému Úřadem
pro vynálezy a objevy v roce 1981. Ve spolupráci s Uranovými doly
Hamr se podílel na řešení problémů dekontaminace důlních a odpadních vod uranového průmyslu a hydrochemické těžby uranu. Od roku
1991 se zabývá modelováním záchytu a migrace radionuklidů a toxických látek v půdách a horninách. Od roku 1978 se věnuje i výuce na
FJFI, kde připravil a přednášel řadu přednášek z oblasti technologie
jaderných paliv a materiálů, chemie jaderné energetiky a modelování
migračních procesů, z nichž čtyři přednáší dodnes. Pro tyto přednášky napsal několik skript. V roce 1992 byl jmenován docentem.
Je členem oborové rady doktorského studia jaderné chemie a častým
členem komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby doktorských
prací. Jeho práce byla oceněna zlatou medailí ČVUT a cenou rektora
ČVUT II. stupně za vynikající vědecký výsledek.
Dalším posílením pracovní skupiny zabývající se vývojem separačních metod pro obohacování izotopů uranu byl Ing. Jan John,
absolvent katedry z roku 1977, který předtím byl na katedře jako stážista. Jako odborný pracovník katedry byl přijat 1. 11. 1979. V roce
1983 obhájil kandidátskou disertační práci. Po návratu z více než
čtyřleté zahraniční stáže v roce 1990 se již jako vědecký pracovník
zapojil do studia kontaminace říčních sedimentů radionuklidy, později se orientoval převážně na vývoj radioanalytických metod a metod
pro zpracování radioaktivních odpadů.
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Prof. Ing. Jan John, CSc., 2010
Zejména v poslední době vedl účast KJCH na několika zahraničních projektech v této oblasti. Výsledky se spolupracovníky publikoval také v kapitole jedné monograﬁe 36 . V roce 1992 byl převeden
do kategorie učitelů. Od roku 1991 přednáší Detekci ionizujícího záření, od roku 1993 Jadernou chemii 2 a Chemii radioaktivních prvků
a od roku 1995 Radioanalytické metody. Od roku 2000 je pracovníkem dohlížejícím na práce s otevřenými zdroji ionizujícího záření
a vede evidenci štěpných materiálů na KJCH. V roce 2000 byl jmenován docentem, v roce 2005 profesorem jaderné chemie. Vedl a vede
řadu diplomových a doktorských prací. V letech 2003–11 byl ředitelem Centra pro radiochemii a radiační chemii, které vybudoval. Od
roku 2010 je vedoucím KJCH. Je členem oborové rady doktorského
studia jaderné chemie a častým předsedou komisí pro státní doktorské
zkoušky a obhajoby doktorských prací. Organizoval čtyři mezinárodní
radiochemické konference jako předseda a podílel se na organizaci několika dalších konferencí. Je členem redakčních rad dvou mezinárodních radiochemických časopisů, předsedou odborné skupiny Jaderná
chemie České společnosti chemické a tajemníkem Division of Nuclear
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and Radiochemistry (DNRC) Evropské asociace pro chemické a molekulární vědy (EuCheMS). Jeho vědecká práce byla oceněna medailí
Spektroskopické společnosti J. M. Marci.
Ing. Jan Plicka, absolvent katedry z roku 1978, byl na KJCH
nejprve jako stážista, od 3. 12. 1979 byl přijat jako technický pracovník. Zabýval se transportními pochody, sorpcí a extrakcí uranu
v rámci úkolů, zaměřených na obohacování izotopů uranu. V roce
1985 obhájil na KJCH kandidátskou disertační práci a v dalším roce
odešel na konkurs na místo vědeckého pracovníka v oblasti molekulární biologie.
Ing. Věra Spěváčková, CSc. přešla na KJCH z Ústavu jaderného výzkumu (ÚJV) v Řeži 1. 6. 1980 jako vědecká pracovnice se
zkušenostmi z analytické chemie radioaktivních prvků a produktů
štěpení. Dostala za úkol zajišťovat analýzu izotopů uranu při studiu
jejich obohacování a zavedení a využití metody atomové absorpce
na KJCH. Později se zapojila i do práce skupiny zabývající se studiem speciace a migrace radionuklidů a stopových prvků v životním
prostředí. Vedla diplomové práce studentů a doktorandku. Odešla
31. 10. 1993 do Státního zdravotního ústavu v Praze, s nímž měla
KJCH dlouholetou spolupráci.
V roce 1981 přijala KJCH do svých řad tři pracovníky ze zrušené
Katedry užité jaderné fyziky, Prof. Ing. Č. Šimáně, Ing. M. Vognara
a Ing. V. Kliského. Prof. Čestmír Šimáně, významný vědec 37 , první
ředitel ÚJF v Řeži, bývalý děkan FTJF a vedoucí Katedry užité jaderné fyziky pracoval na KJCH nejprve jako profesor, později (1984–
–88) jako profesor konsultant. V roce 1985 mu byla udělena vědecká
hodnost DrSc. Odešel 1. 1. 1989 na KDAIZ. Ing. Miroslav Vognar
a Ing. Vladimír Kliský přešli na KJCH i s mikrotronovým pracovištěm umístěným v tunelu pod vrchem Žižkov, zabývali se vývojem
a využitím mikrotronu pro gama aktivační analýzu. Po osamostatnění Centrální mikrotronové laboratoře koncem roku 1985 z KJCH
odešli.
1. 1. 1986 nastoupila na katedru Ing. Klára Chalupská, absolventka VŠCHT s dlouhou praxí v analytické chemii. Byla zapojena
do práce na úkolu zvláštní části plánu výzkumu, zejména analýzou
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izotopů metodou hmotnostní spektrometrie. Po roce 1990 se podílela
na řešení projektů v oblasti kontaminace prostředí radionuklidy a jinými polutanty. Odešla 30. 9. 1997 do důchodu. 1. 1. 1987 byla na
KJCH přijata Ing. Lubica Volfová, absolventka katedry z roku 1981.
Přišla z Výzkumného ústavu kovů v Panenských Břežanech a jejím
úkolem bylo provádět analytické práce na úkole státního výzkumného
úkolu s využitím měničů iontů. Odešla z katedry po delší mateřské
dovolené v roce 1994. 1. 9. 1989 nastoupila Ing. Mája Čejchanová,
další absolventka KJCH z roku 1981. Jako technická pracovnice zajišťovala provoz atomového absorpčního spektrometru a účastnila se
řešení několika výzkumných projektů. V roce 1995 přešla do Státního
zdravotního ústavu v Praze.
V první polovině 90. let procházela KJCH obtížným obdobím
v souvislosti s novým způsobem přidělování prostředků na základě
výkonů kateder, při jejichž výpočtu hrál velkou roli počet studentů,
který byl v oboru Jaderná chemie poměrně malý. Relativně nejvíce
poklesl objem mzdových prostředků, což vedlo ke snížení platů na katedře ve srovnání s jinými pracovišti fakulty a k následnému odchodu
významné části jejích pracovníků (počet vysokoškoláků klesl z 20
na 12). V důsledku toho poklesl výkon KJCH i ve vědecké práci.
V tomto období byli přijati jen dva noví pracovníci, Mgr. Lukáš
Loub (1. 1. 1992) a Ing. Rostislav Silber, CSc. (1. 2. 1993). Mgr. Loub
zůstal na katedře jen 19 měsíců, zabýval se využitím anodické rozpouštěcí voltametrie ke studiu speciace stopových prvků v roztocích.
Ing. Rostislav Silber, absolvent katedry z roku 1978 a také vědecké aspirantury na KJCH, se vrátil na katedru po 10 letech práce ve
Státním výzkumném ústavu ochrany materiálů v Praze, kde se zabýval využitím radionuklidových metod při studiu koroze kovů. Zapojil
se do práce skupiny radiační chemie, v níž se v rámci řady projektů
věnoval především radiační dechloraci chlorovaných uhlovodíků. Významně přispěl k rozvoji využití plynové chromatograﬁe na KJCH.
V posledních letech se také podílí na studiu koroze v podmínkách úložiště vyhořelého jaderného paliva a na výzkumu radiolytické přípravy
nanomateriálů. Od roku 1995 se účastní pedagogické práce KJCH
vedením výpočtových cvičení z fyzikální chemie a praktika z Instrumentálních metod, od roku 2006 zajišťuje přednášku Elektrochemie
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a teorie roztoků 2 a již delší dobu se podílí na dvou dalších přednáškách. Vedl několik diplomových prací a dva doktorandy. V roce 2011
se habilitoval pro obor Jaderná chemie.
Až do vylepšení mzdových poměrů podporou výzkumu prostřednictvím výzkumných záměrů (1999) mohli být další pracovníci na
KJCH přijímáni pouze náhradou za členy katedry odcházející do důchodu nebo na jiné pracoviště. Tak byl náhradou za Ing. Čejchanovou
přijat 1. 1. 1996 Jiří Dolanský, prom. chem., CSc. Na předchozích
pracovištích vedl analytickou laboratoř, takže měl dlouholeté zkušenosti s vývojem a použitím vybraných metod analýzy, které na KJCH
uplatnil jako vědecký pracovník při vedení laboratoře atomové absorpční spektrometrie a při práci na několika výzkumných úkolech.
Podílel se i na pedagogické práci vedením diplomových prací, dvou
doktorandů a přednášek Elektrochemie a teorie roztoků 1 a 2. Na
katedře pracoval do roku 2005, kdy odešel do důchodu. 1. 4. 1998
nastoupil jako odborný asistent Ing. Jiří Mizera, Ph.D. který na
KJCH absolvoval magisterské a doktorské studium. Zapojil se do řešení několika grantových projektů a do pedagogické práce vedením
diplomantů a přednášek Aplikace radionuklidů 1 a 2. Vedl i dvě doktorské práce. V roce 2002 odešel do ÚJF AVČR v Řeži, ve vedení
přednášek a doktorandů však pokračuje i nadále.
Až do roku 2003 se personální situace KJCH zhoršovala. Průměrný věk akademických pracovníků rostl, v roce 2003 byl již 52
roků, u profesorů a docentů 63 roky. Důvodem byl hlavně nedostatek
mzdových prostředků, který odradil některé perspektivní mladé členy
KJCH od setrvání na katedře, takže chyběli zejména mladí docenti.
To začalo vyvolávat problémy při reakreditacích studijních oborů,
kdy profesoři a docenti nad 60 let nejsou již bráni jako perspektivní.
Zlepšení nastalo až vznikem Centra pro radiochemii a radiační chemii (CRRC), které spadalo přímo pod rektorát ČVUT a s jeho ﬁnanční podporou umožnilo zaměstnat mladé absolventy jaderné chemie a rozvinout řešení nových výzkumných projektů. CRRC vzniklo
rozhodnutím rektora ČVUT ke dni dne 1. 1. 2003, reálně začalo fungovat až v polovině roku 2003, kdy byl schválen jeho rozpočet. Bylo
umístěno v části prostorů, které zaujímala na FJFI katedra jaderné
chemie, jeho ředitelem byl ustanoven doc.Ing. Jan John, CSc., jenž
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měl na jeho přípravě hlavní zásluhu. Na CRRC přešli doc. Šebesta,
částečným úvazkem doc. John (70%), prof. Beneš (20%), prof. Pospíšil (40%) a Mgr. Vopálka (20%), čímž se uvolnily mzdové prostředky
pro přijetí nových pracovníků na KJCH. Na částečný úvazek byl přijat i doc. ing. J. Kučera, CSc. Také nově přijatí pracovníci CRRC se
v rámci svých částečných úvazků na KJCH zapojili do výuky. KJCH
a CRRC od té doby na řešení vědeckých i pedagogických úkolů obou
pracovišť úzce spolupracují.
V letech 2002–3 byli na obě pracoviště přijati tři mladí pracovníci, kteří předtím studovali na KJCH v magisterském a doktorském
studiu: 1. 7. 2002 Ing. K. Černochová, 17. 3. 2003 Ing. V. Čuba
a 1. 5. 2003 Ing. H. Kroupová. Ing. Kateřina Černochová (nyní
Čubová) získala titul Ph.D. v roce 2002 prací na téma Separace
radionuklidů z roztoků obsahujících organické komplexotvorné látky.
V roce 2003 se během studijního pobytu v zahraničí zabývala studiem
speciace lanthanoidů a aktinoidů metodami kapalinové extrakce a časově rozlišené laserové ﬂuorescenční spektroskopie (TRLFS). Metodu
TRLFS pomohla zavést i na KJCH a využívá ji ke studiu komplexace
lanthanoidů a aktinoidů s extrakčními činidly. Roky 2006–2011 strávila na mateřské dovolené. Po svém návratu na KJCH se podílí na
zavedení a výuce několika laboratorních cvičení, organizaci exkurzí
a katedrálního semináře. S externím spolupracovníkem zavedla novou přednášku Úvod do fotochemie a fotobiologie. Měla významný
podíl i na organizaci tří mezinárodních radiochemických konferencí.
Je spoluautorkou knižní kapitoly 38 .
Ing. Václav Čuba obhájil doktorskou práci v roce 2003 na téma
z aplikované radiační chemie. Na CRRC se nejprve věnoval základnímu i aplikovanému výzkumu využití radiačních technologií pro
ochranu životního prostředí. Dále se zabýval radiační i chemickou
stabilitou komplexantů a radiační korozí obalových materiálů kontejnerů s vyhořelým jaderným palivem, vše v rámci řady grantů z nichž
tři vedl. V poslední době se intenzivně věnuje problematice radiační
a fotochemické syntézy anorganických i organických materiálů. Na
KJCH vede od roku 2005 výpočetní i laboratorní cvičení, dále převzal
přednášku Kinetická teorie látek a zavedl novou přednášku Radiační
metody v biologii a medicině. Vede diplomové práce a doktorandy.
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Je spoluautorem dvou kapitol v monograﬁích 39;40 a členem ediční
rady zahraničního časopisu. V roce 2011 se habilitoval pro obor Jaderná chemie, od 1. 7. 2011 je vedoucím CRRC.
Ing. Helena Kroupová (nyní Filipská) obhájila doktorskou
práci v roce 2004 na téma sorpčních interakcí v systému bentonit –
– vybrané radionuklidy a korozní produkty, za niž dostala v roce 2005
Cenu Siemens. Ještě předtím se úspěšně zúčastnila soutěže o stipendium The Roy G. Post Foundation (USA), které převzala na symposiu v Tucsonu v roce 2003. Na CRRC se zabývala studiem difúze
radionuklidů v kompaktovaném bentonitu a začala připravovat studium speciace uranu v roztocích metodou laserové ﬂuorescence. Na
KJCH převzala v roce 2006 přednášku Ochrana životního prostředí.
V témže roce odešla na mateřskou dovolenou, tuto přednášku však
zajišťuje dále.
V roce 2003 (1. 4.) také nastoupil na CRRC Ing. Mojmír
Němec, absolvent magisterského studia jaderné chemie a doktorand
KJCH. Ve své doktorské práci, kterou obhájil v roce 2008, se zabýval vývojem dekontaminačních metod pro separaci radionuklidů
z půd. Poté co déle než jeden rok v zahraničí studoval urychlovačovou hmotnostní spektrometrii byl zapojen do výzkumu a vývoje
radioanalytických, separačních a dekontaminačních metod v rámci
projektů CRRC a KJCH se zaměřením na separaci a stanovení radionuklidů. Od roku 2001, po nástupu do doktorandského studia, se
podílí na vedení radiochemických praktik a také na vedení studentských výzkumných prací. Od roku 2005 přednáší Separační metody
v jaderné chemii 1 a 2 a Stanovení radionuklidů v životním prostředí.
1. 2. 2006 byla na místo po Mgr. Dolanském přijata absolventka
magisterského studia na KJCH a tehdejší doktorandka Ing. Barbora
Drtinová. Dostala za úkol zajišťovat provoz atomové absorpce a podílet se na výzkumu migrace radionuklidů z úložišť radioaktivních
odpadů. Do řešení projektů v této oblasti se plně zapojila v roce
2007 po obhajobě doktorské práce na téma Radiační odstraňování
iontových forem olova a kadmia z vodných roztoků. Je spoluautorkou knižní kapitoly 38 . Od roku 2006 převzala přednášku a cvičení
v Elektrochemii a teorii roztoků, nyní přednáší Fyzikální chemii 2.
Dále se účastní na vedení studentských výzkumných prací.
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V souvislosti s řešením konkrétních projektů KJCH a CRRC byli
postupně přijímáni další pracovníci na dobu určitou. 1. 11. 2006
nastoupil na obě pracoviště Mgr. Aleš Vetešník, Ph.D. Vzděláním fyzik s několikaletou praxí ve výzkumu v zahraničí byl přijat
s úkolem přispět k rozvoji využití laserové ﬂuorescenční spektroskopie v oblasti chemie. Zabývá se zejména metodami vyhodnocení ﬂuorescenčních spekter a fyzikálními aspekty deexcitace vzbuzených
stavů fyzikálně chemických forem uranu. Vyškolil diplomanta, nyní
vede doktoranda. Od roku 2008 přednáší Teorii elektromagnetického
pole a vlnění. V roce 2007 na KJCH přišel z VŠB TU Ostrava Ing.
Lukáš Kraus. Významně přispěl k řešení výzkumného projektu,
odešel v roce 2009. Od 30. 12. 2008 na KJCH i CRRC pracuje po
absolvování doktorského studia na katedře fyzikální elektroniky Ing.
Alena Zavadilová, Ph.D. Stará se o chod laboratoře laserové ﬂuorescenční spektroskopie a podílí se na měření a vyhodnocování ﬂuorescenčních spekter chemických forem uranu. Účastnila se vedení
diplomové práce, nyní se účastní výuky předmětu Základy práce s počítačem pro všechny studenty FJFI. 1. 1. 2011 byla na CRRC přijata
RNDr. Janka Šulaková, Ph.D., absolventka doktorského studia na
KJCH. Účastní se řešení grantových projektů zaměřených na separaci
radionuklidů z odpadů a podílí se na vedení studentů při bakalářské
a doktorské práci.
Přijetí mladých perspektivních pracovníků na KJCH a CRRC
poněkud snížilo věkový průměr obou institucí (na 51 let) a skýtá
příznivé vyhlídky pro rozvoj vědy i výuky v jaderné chemii i do budoucna. Lze předpokládat, že v nejbližších letech dosáhnou habilitace
další mladí pracovníci a postupně nahradí v přednáškách starší učitele. Tím věkový průměr pracoviště dále poklesne. Od roku 2006 jsou
na obě pracoviště také dočasně přijímáni na částečný úvazek stávající
doktorandi, kteří se podílejí na výuce (výpočtových i praktických cvičeních) i na řešení výzkumných úkolů. Vzhledem k tomu, že se jedná
o úvazek pouze na dobu postgraduálního studia, nejsou zde uvedeni.
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2

Výuka a vědecká výchova

Výuka chemiků na FTJF byla zahájena v září 1955. První studenti
byli získáni na základě náboru z řad těch, kteří již byli přijati vesměs
do 1. ročníku Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT),
v poměrně vysokém počtu asi 60, který odpovídal tehdejším představám o potřebě odborníků v této oblasti. Další ročníky studentů již
byly přijímány v řádném přijímacím řízení, počet přijímaných však
postupně klesal, neboť se ukázalo, že původně plánované počty absolventů neodpovídaly reálné rychlosti rozvoje jaderné energetiky u nás
a budování její výzkumné základny. Rovněž zájem studentů o obor
se měnil.
Začátky výuky byly těžké, neboť mohla být zahájena jen s pomocí jiných fakult UK, které ji zabezpečily ve svých prostorách svými
učiteli. Problémem bylo zejména vybudování laboratoří pro výuku
i výzkum, aby mohla být zabezpečena nejen laboratorní cvičení, ale
i výzkumné a diplomové práce studentů s radionuklidy. Původně se
předpokládala výstavba nové budovy fakulty z prostředků přidělených Vládnímu výboru pro výzkum a mírové využití jaderné energie
podobně jak tomu bylo s výstavbou Ústavu jaderné fysiky v Řeži.
Návrh na výstavbu se však zpozdil a potom, co byl Vládní výbor
v roce 1956 zrušen byla výstavba odložena na neurčito. Přidělení budovy v Břehové ulici v roce 1956 problém ihned nevyřešilo, neboť
budova nebyla vhodná pro zřízení laboratoří a musela být nákladně
rekonstruována zavedením technických rozvodů a vzduchotechniky.
Rekonstrukci zpozdilo čekání na výsledek jednání o nové budově i nedostatek prostředků, takže pracoviště s radionuklidy bylo připraveno
k provozu až v roce 1961. V omezené míře bylo možno s radionuklidy
(otevřenými zářiči) pracovat již od roku 1959 na detašovaném pracovišti v budově Přírodovědecké fakulty UK (PřFUK) na Albertově
a s uzavřenými zářiči v radiochemickém praktiku.
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Zpočátku nebylo také zcela jasné jak studium jaderné chemie zaměřit. Původní záměr, diskutovaný ještě před založením FTJF, vychovávat odborníky v celé šíři jaderně chemických oborů včetně technologie výroby jaderných materiálů se rychle ukázal jako nereálný
především z kapacitních a prostorových důvodů. Rovněž charakter
FTJF jako součásti UK nepodporoval možnost klást důraz na technologickou stránku výuky, která odpovídala spíše zaměření VŠCHT.
9. 3. 1956 se konala na Ministerstvu školství ČSR porada za účasti
děkana FTJF prof. Petržílky, rektora VŠCHT prof. Dyra a tří ministerských úředníků s cílem projednat možnost zajištění laboratorní
výuky radiochemie pro FTJF na VŠCHT. Ze závěrů vyplynul návrh zřídit pro tento účel na VŠCHT katedru radiochemie společnou pro FTJF i VŠCHT za ﬁnanční pomoci z prostředků FTJF.
Po ukončení výstavby budovy FTJF měla z této katedry vzniknout
dvě samostatná pracoviště, z nichž katedra radiochemie měla zůstat
na VŠCHT a sloužit oběma školám, kdežto na FTJF měla vzniknout katedra obecné chemie. Tyto závěry naštěstí nebyly realizovány
a vznikla KJCH. Ještě v červnu 1957 však prof. Běhounek píše na
děkanát FTJF v návrhu výhledového zaměření výuky v jaderné chemii o možnosti školení jaderných chemiků – technologů buď zřízením
zvláštní katedry nebo rozdělením výuky ve vyšších ročnících studia
na dvě specialisace: obecnou a technologickou jadernou chemii. Tento
problém byl nakonec vyřešen 1. 10. 1958 založením Katedry technologie jaderných paliv a radiochemie na VŠCHT Praha 41 , kam byli
převedeni i studenti, kteří již byli v malých počtech školeni v tomto
směru na Vojenské technické akademii v Brně od roku 1956. Katedra
na VŠCHT vychovávala odborníky pro jaderně chemické provozy,
např. v čs. uranovém průmyslu, a pro využití radionuklidů v technologickém výzkumu a v kontrole výroby až do roku 1987, kdy byla
zrušena. Mezioborové studium chemické technologie jaderné energetiky však na VŠCHT existovalo až do roku 1992. Od té doby je tato
problematika ve výuce pokrývána jen KJCH. Vývoj výuky jaderně
chemických a souvisejících disciplin na dalších školách v Českých zemích do roku 1995 je podrobněji popsán jinde 42 .
Další kolo diskusí o zaměření výuky na KJCH a jejím místě na
FTJF bylo vyvoláno přípravou přechodu FTJF na ČVUT, který sou-
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visel se zdůrazněním technické a fyzikální povahy fakulty brzy po
jejím založení. V roce 1958 se dokonce uvažovalo, že specializace jaderná chemie nepřejde na ČVUT, ale zůstane na UK jako součást
fakulty matematických, fyzikálních a chemických věd. Komise pro
jadernou techniku zřízená Ministerstvem školství doporučila 12.8.58
přechod všech tří oborů. Členové Katedry jaderné fysiky i vedoucí
KJCH v rezolucích ze září 1958 také žádali zachování integrity všech
tří oborů na FTJF, postavili se však proti přechodu na ČVUT, přičemž jedním z argumentů bylo, že KJCH by neměla na ČVUT vhodné
podmínky pro výuku a spolupráci, protože tam není chemie. K přechodu na ČVUT nakonec 1. 9. 1959 došlo a KJCH se podařilo až do
dnešních dnů udržet velmi dobrou spolupráci s PřFUK na výchově jaderných chemiků v bakalářském, magisterském i doktorském studiu.
Tato spolupráce se ještě prohloubila po zřízení oddělení radiochemie
při Katedře organické chemie PřFUK (nyní Katedra organické a jaderné chemie), které se zaměřilo na základní výuku jaderné chemie
pro všechny studenty chemie UK, ale především na výchovu odborníků pro výrobu, výzkum a využití organických značených sloučenin.
Tím bylo vyřešeno i pokrytí této oblasti jaderné chemie, pro jejíž
rozvoj na KJCH tehdy nebyly vhodné podmínky. Pracovníci PřFUK
zajišťují odpovídající přednášky na KJCH dodnes, zatímco posluchači studijního oboru Jaderná chemie, akreditovaného na PřFUK
od počátku 80. let minulého století, se účastní vybraných přednášek
a cvičení na KJCH. Bohužel od roku 2012/13 již PřFUK nebude mít
akreditaci pro obor Jaderná chemie.
Diskuze o struktuře a zaměření výuky na KJCH pokračovala i po
přechodu FTJF na ČVUT. Plán ČVUT z roku 1959 předpokládal perspektivní převedení směru jaderná chemie na VŠCHT. V roce 1962
se uvažovalo o možnosti fúze FTJF s Matematicko-fyzikální fakultou UK (MFFUK) a o přechodu KJCH na PřFUK, prof. Majer však
namítal, že fyzikální a jadernou chemii nelze bez hrubého ohrožení
odtrhnout od fyzikálních oborů FTJF. O dva roky později byl v reakci na další fyzikalizaci a rozšíření počtu kateder FTJF v rámci
plánu rozvoje FTJF navrhován vznik katedry užité (speciální) fyzikální chemie a katedry radiační chemie spolu se speciﬁkací zaměření
jejich výuky. Také byl diskutován návrh na dvoustupňové studium
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na FTJF (4 a 2 roky), následované možnou vědeckou aspiranturou.
Žádná z těchto možností se nerealizovala, i když vznik nových dvou
kateder byl již předpokládán vytvořením jejich administrativního seskupení K43 (K44) a jmenováním vedoucího seskupení v letech 1961–
–63 (srovnej výše). KJCH prošla beze změny i kritickým obdobím
fakulty při odchodu jaderných fyziků v roce 1968 a několika přestavbami studia.
Během existence KJCH se však ukázaly i nevýhody jejího organizačního oddělení od ostatních chemických oborů. Kromě nutnosti
přizpůsobovat se změnám studijních plánů na PřFUK a problémům
vyplývajícím z rozdílů v časovém rozvržení studijního roku nebo ve
studijních předpisech mezi PřFUK a FTJF jde hlavně o dopad na počet přijímaných studentů. ČVUT není běžně známa jako škola, na níž
se studuje chemie a potenciální zájemci o toto studium i přes snahu
o propagaci jaderné chemie nemusejí o této možnosti vědět. Na ostatních školách mají studenti chemie větší možnost zvolit si zaměření až
po několika letech studia. Přecházet mezi fakultami je méně snadné
a tak během let přešlo z jiných chemických oborů na KJCH jen málo
studentů. Navíc jaderná fakulta je známa náročností studia matematiky a fyziky, což mnoho studentů může odradit. Z těchto důvodů
počet studentů oboru byl s výjimkou prvních roků poměrně nízký,
což sice vedlo ke zvýšení odborné úrovně studentů v důsledku individuální péče učitelů, ale při hodnocení výkonů katedry podle počtu
studentů k snížení rozpočtu a tedy odchodům pracovníků katedry
(srovnej výše).
V průběhu let se označení oboru studia i jeho absolventů měnilo.
V letech 1955–61 byl oﬁciální název oboru (specialisace) Jaderná chemie a absolventi nabývali vysokoškolské kvaliﬁkace promovaný chemik. V roce 1964 jim bylo označení dodatečně změněno na inženýr
jaderné chemie (Ing.). V letech 1962–67 byl příslušný obor nazván
Fysikální a jaderná chemie včetně chemie radiační (případně a dosimetrie) jako širší obor technické fysiky a absolventi v roce 1962
a 1963 získali titul inženýr technické fysiky (Inž.). V letech 1967–74
byla jedním z oborů fakulty Jaderná chemie, kdežto v letech 1974–78
byla jen jedním zaměřením Jaderných oborů (označených 39-39-8).
Až do roku 2011 byl pak obor nazýván Jaderně chemické inženýr-
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ství (obor 39-41-8), v tomto roce při reakreditaci byl opět schválen
název Jaderná chemie. Absolventi (magisterského studia) získávají
od roku 1964 titul inženýr jaderné chemie (Ing.), absolventi bakalářského studia od roku 2004 označení bakalář jaderně chemického
inženýrství (Bc.). Všechny tyto změny odrážejí jednak vývoj názorů
na potřebu zaměření absolventů, jednak změny ve struktuře studia,
v zařazení a oborovém složení fakulty a projevily se i ve změnách
studijních plánů.
Na vývoj studijních plánů měla vliv i spolupráce s partnerskými
pracovišti na fakultě (zejména katedrami fyziky a dozimetrie) i mimo
ni (s katedrami PřFUK a VŠCHT, s ÚJF a ÚJV v Řeži), odkud KJCH
získávala pomoc ve výuce. V dalším textu je popsán vývoj studijních
plánů podle hlavních předmětů studia. Vzhledem k velké proměnlivosti těchto plánů nelze podrobně popsat změny hodinových rozsahů,
časové zařazení přednášek a cvičení ani změny jejich zaměření. Popis
vychází ze studijních programů fakulty (tzv. bilých knih) a z paměti
učitelů KJCH. Další detaily lze nalézt ve zmíněných programech, dostupných na studijním oddělení děkanátu FJFI a též u autora tohoto
textu. Přednášející z KJCH jsou uváděni bez titulů, které se v průběhu let měnily. U předmětů zajišťovaných pracovníky mimo KJCH
jsou uváděni přednášející jen v případě, kdy byla nebo je přednáška
určena jen pro studenty KJCH.
Až do roku 1972 s dvouletou přestávkou v letech 1962–64 výuka
probíhala v prvních dvou ročnících studia zcela na Universitě Karlově
podle plánů studia odborné chemie. Posluchači absolvovali matematiku a fyziku na MFFUK a základní chemické předměty a mineralogii
na PřFUK. Během uvedené přestávky byl první ročník jaderné chemie společný s ostatními obory na FTJF, což se neosvědčilo, protože
byl silně narušen program výuky chemických předmětů.
Výstavbu studijních plánů oboru od začátku řídil V. Majer, který
pověřoval nastupující učitele nejprve přípravou praktických cvičení
z mikrochemie a radiochemie, poté přípravou přednášek k jednotlivým součástem jaderné chemie, a získával externí přednášející. Základní tři přednášky z Jaderné chemie a přednášku Mikrochemie
připravil V. Majer, přednášky Dosimetrie a Použití radioisotopů
ve vědě a technice připravil F. Běhounek. Základní přednášky z ja-
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derné chemie postupně převzali po odchodu V. Majera do důchodu
v roce 1972 A. Zeman a J. Starý a v letech 1991–95 P. Beneš a J.
John, kteří je pod názvem Jaderná chemie 1 a 2 přednášejí dosud.
Mikrochemii přednášel po V. Majerovi v letech 1972–88 P. Beneš.
Dosimetrii přednášel F. Běhounek až do roku 1967, pak ji zajišťovala
většinou KDAIZ až do roku 1992, v letech 1993–2011 byla přednášena
A. Motlem v rámci předmětu Detekce a dozimetrie ionizujícího
záření. Do přednášky Dosimetrie byly původně zahrnuty i poznatky
o detekci ionizujícího záření. V letech 1988–89 tyto poznatky byly
přednášeny samostatně J. Sedláčkem jako Detekce ionizujícího
záření. Po jeho odchodu až do roku 2011 přednášel tuto problematiku J. John v rámci předmětu Detekce a dozimetrie ionizujícího
záření, nyní ji přednáší pod původním názvem z roku 1988. Použití
radionuklidů bylo pod různými názvy přednášeno v rozšířeném rozsahu A. Gosmanem v letech 1964–1999, pak je převzal J. Mizera. Od
roku 1959 byla na KJCH Dr. Z. Spurným (Oddělení radiační dozimetrie ČSAV)) také přednášena Radiační chemie, z níž se konala
od roku 1963 zkouška. V roce 1974 tuto přednášku převzal A. Motl,
který ji zajišťuje dodnes. V letech 1966–2005 vedl navíc Ing. Z. Bednář (ÚJV Řež) výběrovou přednášku z radiační chemie pro pokročilé
pod několika různými názvy.
S postupujícím personálním budováním katedry byly jednak zařazovány nové přednášky a cvičení připravené přicházejícími učiteli,
jednak byly jimi některé přednášky dříve zajišťované externisty nebo
učiteli PřFUK přebírány a nově zpracovány. Jako první bylo na KJCH
vybudováno Cvičení v mikrochemii (J. Růžička, J. Prášilová,
1958). Na jeho dalším rozvoji a vedení se od roku 1960 podíleli P.
Beneš, F. Helus a později i R. Kudláček. Toto praktikum běželo až
do roku 1988, kdy bylo z důvodu přestavby studia spolu s přednáškou Mikrochemie zrušeno. Jeho základním přínosem bylo, že učilo
studenty technice práce s malými kvanty látek, důležité pro práci
s radionuklidy. V roce 1959 bylo zahájeno Cvičení v radiochemii,
na jehož přípravě a vedení se podíleli A. Zeman, A. Gosman, J. Růžička, J. Prášilová a později i J. Starý, P. Beneš, F. Helus a F. Šebesta.
Toto laboratorní cvičení bylo v roce 1961 rozšířeno na dva semestry
a dále postupně přesunuto z 5. ročníku do 4. ročníku studia.
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Jako Praktikum z radiochemie 1 a 2 běželo až do roku 2011,
na jeho úpravách a vedení se během let zúčastnila většina pracovníků
katedry. V roce 2011 bylo v rámci přestavby studia rozděleno na
několik speciálních praktik (viz dále).
První prohlubující přednáška z částí jaderné chemie, zařazená do
výuky jako povinná v roce 1960, byla připravena A. Zemanem pod názvem Radiochemie aktinidů a štěpných produktů. Další přednášky připravené na katedře a zařazené do výuky v témže roce byly
Separační metody v radiochemii (J. Starý) a Stabilní isotopy
(J. Cabicar). Tyto přednášky byly spolu s přednáškami externích
učitelů (Příprava značených organických sloučenin – Ing. Dr.
B. Chutný, Výroba radioisotopů – Dr. V. Kačena, oba ÚJF Řež)
brány a od roku 1962 i označeny jako výběrové, zkouška se konala jen
ze dvou nebo později tří z nich. Další přednášky externistů zavedené
v roce 1960 Chemická technologie aktivních materiálů (později
Technologie jaderných materiálů – Ing. M. Podéšť, ÚJF Řež)
a Bezpečnost a hygiena práce (Dr. J. Müller, pak MUDr. Volf)
byly povinné. Všechny tyto přednášky s výjimkou Stabilních isotopů
(zrušena 1994) a Bezpečnosti práce v modiﬁkované podobě na KJCH
dosud existují.
Radiochemii aktinidů přednášel A. Zeman od roku 1974 pod změněným názvem Chemie radioaktivních prvků až do roku 1989.
Tato přednáška byla znovu zavedena v roce 1992 jako výběrová a J.
John ji přednáší dodnes. Přednášku Separační metody v radiochemii,
která byla od roku 1967 zařazena jako povinná ve 4. ročníku, po skonu
J. Starého v roce 1991 zajišťoval F. Šebesta a od roku 2005 ji přednáší
M. Němec. Od roku 1989 je přednášena ve dvou navazujících částech
(1 a 2), z nichž první je povinná a druhá výběrová. Přednášku Stabilní
isotopy vedl do roku 1988 J. Cabicar (od roku 1967 jako povinnou),
v letech 1991–1994 pak R. Kudláček jako výběrovou. Přednášku Příprava značených sloučenin zajišťoval v letech 1963–1973 V. Černík,
pak byla do roku 1980 přednášena pro posluchače KJCH na PřFUK.
V roce 1991 byla tato problematika do výuky opět zařazena přednáškou Značené sloučeniny (PřFUK), která probíhala až do roku
2010. Přednášku Výroba radionuklidů převzala v roce 1974 J. Prášilová, v letech 1992–2004 ji vedl F. Šebesta, nyní tuto problematiku
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přednáší Ing. O. Lebeda (ÚJF AVČR) pod názvem Příprava radionuklidů. Technologii jaderných materiálů zajišťoval Ing. Podéšť
až do roku 1978, od té doby ji přednáší K. Štamberg pod názvem
Technologie palivového cyklu jaderných elektráren.
Další přednášky ze součástí jaderné chemie byly připraveny převážně pracovníky KJCH nejprve jako výběrové. V roce 1964 to byla
přednáška Chemie jaderně nascentních atomů (Dr. K. Svoboda
z ÚJF Řež). Na této přednášce se podílel dva roky i F. Helus, v roce
1973 byla přednáška zrušena. V roce 1965 byla zavedena přednáška
Radiometrické metody v analýze (J. Růžička, A. Zeman), která
běžela (od roku 1975 jako povinná) až do roku 1990, pak byla nahrazena přednáškou Radioanalytické metody. V letech 1969–94
tyto přednášky vedl A. Zeman, potom druhou z nich převzal J. John.
V roce 1968 byla do výuky zařazena přednáška Radiochemie stopových prvků, kterou pod názvem Radiochemie stop (od roku
1974 jako povinnou) až dosud přednáší P. Beneš.
V souvislosti se snahou zajistit vzdělání absolventů v jaderně technologickém směru (viz výše) a s přechodem fakulty na ČVUT byly
do výuky od začátku zařazovány i předměty obecně technologického
a technického zaměření. Výuka chemické technologie pod různými
názvy probíhala již od roku 1957 jako povinná pro všechny studenty
jaderné chemie až do roku 1973 (Ing. V. Procházka z VŠCHT). Chemické inženýrství bylo přednášeno pracovníky VŠCHT v letech
1958–1960, v letech 1973–90 přednášky v tomto předmětu na KJCH
zajišťoval R. Kudláček, 1991–4 K. Štamberg. Vybrané fyzikálně-technické předměty učili pro KJCH pracovníci jiných kateder jaderné
fakulty: Základy strojnictví (1958–1962), Základy elektrotechniky (1957–1961), Základy elektroniky (1958, 1962–1977, 1989–
–1990).
S rozvojem výuky na KJCH a s přechodem fakulty na ČVUT se
z praktických i ekonomických důvodů stále více projevovala potřeba
snížit její závislost na Karlově universitě. To se týkalo jak výuky matematiky a fyziky, tak některých základních přednášek z chemie. Jako
první byla fakultou zcela zajištěna výuka jazyků od roku 1962 kdy na
FTJF vznikl kabinet jazyků. Výuka matematiky a fyziky pro jaderné
chemiky v prvních dvou ročnících studia byla příslušnými katedrami
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FJFI postupně převzata v letech 1972–73 včetně fyzikálních praktik.
Výuka atomové a jaderné fyziky byla však zahájena pracovníky
Katedry jaderné fyziky FTJF již v roce 1957. Až do roku 1973 ji zajišťoval doc. Z. Korbel specielně pro posluchače jaderné chemie a to
i poté co spolu s katedrou v roce 1968 odešel na MFFUK. Poté jadernou fyziku pro KJCH přednášel prof. Z. Janout z Katedry fyziky
FJFI. Velkou výhodou byla přímá provázanost s přednáškami z jaderné chemie. Od přestavby studia v roce 2003 se jaderní chemici
účastní společné přednášky Základy jaderné fyziky (Dr. V. Wagner z ÚJF Řež) určené více zaměřením FJFI. Do roku 2010 byla tato
přednáška povinná, nyní je výběrová.
Vybudování kompletního programu základní výuky chemie na
KJCH nebylo možné z kapacitních a prostorových důvodů, proto se
KJCH zaměřila na převzetí pouze části přednášek a cvičení
z PřFUK. V letech 1964–73 přednášel M. Pospíšil Chemii speciálních prvků, která nahradila podobnou přednášku zajišťovanou
Katedrou analytické chemie PřFUK. Další přednášku a cvičení této
katedry nahradily od roku 1966 přednáška a cvičení Instrumentální metody výzkumu a analýzy (J. Cabicar a kol.), které v rozšířené podobě existují na KJCH dodnes. Přednášku od roku 1971
vede M. Pospíšil, na laboratorním cvičení se podílela řada pracovníků
katedry. V roce 1966 převzal část přednášek z anorganické chemie
J. Starý, který je vedl až do roku 1973. V letech 1968–74 přednášel
část organické chemie V. Černík. V roce 1975 byla převzata i výuka
Obecné chemie v prvním ročníku. Tuto přednášku do roku 1991
zajišťovali J. Cabicar a J. Prášilová, od roku 1992 ji vede A. Motl.
Vzhledem k fyzikálnímu zaměření FJFI a k tomu, že v roce 1962
byl název oboru změněn na Fysikální a jaderná chemie bylo rozhodnuto na KJCH vybudovat ucelený kurz fyzikální chemie. Dalším důvodem bylo, že jaderná chemie nejčastěji využívá poznatků fyzikální
chemie a někdy bývá považována za její součást. Organizací kurzu byl
pověřen J. Cabicar. Jako první jím byla připravena speciální přednáška Užitá fysikální chemie, která se konala v letech 1960–67
jako povinná. V letech 1967–72 přednášeli část fyzikální chemie pod
názvem Fyzikální chemie III J. Cabicar a po něm V. Múčka. K úplnému převzetí výuky fyzikální chemie kromě fyzikálně-chemických

38
praktik došlo po roce 1972, kdy byl vytvořen soubor fyzikálně chemických přednášek, který s malými obměnami v rozsahu a názvu
přednášek existuje dodnes: Chemická termodynamika (1972–
–2011 V. Múčka), Kinetická teorie hmoty (1972–1990 J. Cabicar,
1991–2005 M. Pospíšil, 2006–11 V. Čuba), Teorie roztoků a elektrochemie (1973–98 A. Gosman, 1999–2005 J. Dolanský, 2006–11
B. Drtinová, R. Silber), Koloidní chemie (1973–2011 P. Beneš),
Reakční kinetika (1973–90 prof. Cabicar, 1991–2011 V. Múčka),
Tuhé látky (1973–2011 V. Múčka). V roce 1967 byla fyzikální chemie z názvu oboru vypuštěna, nicméně ucelený kurz fyzikální chemie
výrazně proﬁluje posluchače oboru i nadále.
V roce 2011 byly přednášky z fyzikální chemie seskupeny do
bloků, které s malými úpravami rozsahu zahrnují látku obsaženou
v předešlých přednáškách: Fyzikální chemie 1 (termodynamika,
V. Múčka), Fyzikální chemie 2 (teorie roztoků a elektrochemie,
koloidní chemie, B. Drtinová), Fyzikální chemie 3 (kinetická teorie
hmoty, V. Čuba), Fyzikální chemie 4 (reakční kinetika, tuhé látky,
V. Múčka), Fyzikální chemie 5 (výběrová, elektrochemie pro pokročilé, R. Silber). K těmto přednáškám existují výpočtová cvičení,
která vedou R. Silber a B. Drtinová. Jednosemestrální Praktikum
z fyzikální chemie zajišťuje od roku 1957 PřFUK.
Teoretická a laboratorní výuka byla již od roku 1958 doplněna
provozní praxí, která se konala v rozsahu 2–4 týdny ve výzkumných
ústavech a na dalších odborných pracovištích po třetím ročníku studia. Tento způsob je zachován dodnes s posunem praxe do prvního
ročníku navazujícího magisterského studia (v letech 1991–2006 čtvrtého ročníku tehdejšího studia), přičemž studenti si ji mohou zajišťovat individuálně. Zachovány zůstaly také odborné exkurse, které nyní
probíhají v jednotýdenním rozsahu po třetím ročníku bakalářského
studia a prvním ročníku magisterského studia (v letech 1982–90 byla
jen jedna exkurze, v letech 1991–2006 dvě po třetím a čtvrtém ročníku
tehdejšího studia). V letech 1961–87 měli studenti ještě předdiplomní
praxi v pátém ročníku. Až do roku 1975 měli studenti předepsáno
vypracování jen diplomové práce (dva semestry, asi 20 a 30 hodin
týdně). Od roku 1976 byl navíc zaveden výzkumný úkol (2 semestry)
ve 4. ročníku studia a v roce 1979 ještě rešeršní práce ve 3. ročníku
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(1 semestr). Po přestavbě studia v roce 2003 bakalářské studium uzavírá bakalářská práce (dva semestry, 5 a 10 hodin týdně).
Studijní plány oboru Jaderně chemické inženýrství byly dále zdokonaleny zavedením nových povinných a výběrových přednášek po
roce 1980 s cílem rozšířit spektrum znalostí studentů v oblasti jaderných elektráren a životního prostředí. V roce 1980 to byla celofakultní přednáška Úvod do teorie životního prostředí (P. Beneš,
Ing. Ivo Petr z KDAIZ). Tato přednáška byla v roce 1990 nahražena pro jaderné chemiky přednáškou Chemie a radiační hygiena prostředí (P. Beneš, Dr. J. Novotná ze Státního úřadu pro
jadernou bezpečnost – SÚJB Praha), která běžela až do roku 2011
(místo Dr. Novotné se na ní od roku 2005 podílela Ing. L. Hobzová
z SÚJB). V tomto roce byla i tato přednáška vystřídána přednáškou Chemie prostředí a radioekologie (P. Beneš). Od roku 1991
přednášel P. Beneš výběrovou přednášku Ochrana životního prostředí, po roce 2005 v ní pokračuje H. Filipská. V letech 1981–90 vedl
K. Štamberg výběrovou přednášku Materiály jaderné techniky,
věnovanou přípravě speciálních materiálů pro reaktorovou techniku
a přepracování ozářeného jaderného paliva. Pod názvem Technologie jaderných materiálů existuje tato přednáška dodnes. Od roku
1986 až dosud přednáší doc. P. Otčenášek (původně MFFUK, nyní
v důchodu) Základy konstrukce a funkce jaderné elektrárny.
Koncem 80. let minulého století byl studijní program oboru v podstatě zkompletován a plně se rozvinul i výzkum, který se diferencoval různými směry. V tu dobu na fakultě existovala řada oborů
a zaměření. Bylo proto možno začít uvažovat i o diferenciaci studia
v rámci jaderné chemie. Jako první se rýsovala možnost zaměření
dvěma směry, na problematiku životního prostředí a jaderné energetiky. První náznak takového dělení se objevil ve studijních plánech
z roku 1989, kdy byla poprvé uvedena dvě zaměření, Užitá jaderná
chemie a Chemie jaderné energetiky. Lišila se třemi povinnými předměty ve čtvrtém ročníku studia. V následujících třech letech se ve studijních programech formální dělení na zaměření nevyskytuje, pouze
jsou výběrové přednášky rozděleny do čtyř doporučených směrů: jaderné elektrárny, aplikovaná jaderná chemie, životní prostředí a využití radionuklidů v biochemii a biologii. V letech 1991–92 bylo za-
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vedeno několik nových předmětů, z nichž část byla zajišťována spolupracujícími katedrami: Aplikace radiačních metod (V. Múčka),
Transportní procesy a Technickoprůmyslové aplikace radionuklidů (A. Gosman), Izotopy a reakční mechanismy a Radionuklidy v biologických vědách (PřFUK), Radiologická ochrana a stínění (KDAIZ). S výjimkou prvních dvou tyto předměty již nejsou
součástí výuky. Transportní procesy v roce 2000 převzal D. Vopálka.
Ke skutečnému rozdělení na dvě studijní zaměření, Aplikovanou
jadernou chemii a Chemii životního prostředí došlo až v roce 1995,
kdy byly formulovány odlišné studijní plány pro 4. a 5. ročník studia, lišící se především skladbou výběrových předmětů. Pro tento
účel byly zavedeny další nové předměty: pro obě zaměření Chemie provozu jaderných elektráren (K. Štamberg a R. Silber),
pro Aplikovanou jadernou chemii Modelování separačních procesů (K. Štamberg), pro Chemii životního prostředí Modelování
migračních procesů v životním prostředí (K. Štamberg), Stanovení radionuklidů v životním prostředí (F. Šebesta, od roku
2005 přednáší M. Němec), Výpočetní simulace biogeosférických
procesů (D. Vopálka), z VŠCHT byly převzaty přednášky Analytika
odpadů, Hydrochemie, Hydrologie a pedologie, Průmyslová toxikologie a Technologie zpracování odpadů a ze stavební fakulty ČVUT
přednáška Hydrobiologie. Tyto přednášky kromě Modelování separačních procesů dosud běží, došlo jen ke střídání přednášejících na
VŠCHT. Později byly doplněny do studijních plánů 3. až 5. ročníku
ještě další výběrové předměty: Kvantová fyzika (Katedra fyziky, od
1997), Radiační ochrana (KDAIZ, od 2003), Radiobiologie (KDAIZ,
od 2005), Radiační metody v biologii a medicině (V. Čuba,
V. Múčka, od 2005) a Metoda Monte Carlo v radiační fyzice (KDAIZ,
od 2005).
Logika a návaznost studijních plánů byly v roce 2003 silně narušeny zavedením tzv. strukturovaného studia, tedy rozdělením studia
na tříletý bakalářský a navazující dvou až tříletý magisterský stupeň. (Studijní plány pro magisterský stupeň byly koncipovány na tři
roky, přičemž první rok studia se téměř shodoval s posledním rokem
bakalářského studia jaderně chemického inženýrství, aby do magisterského studia bylo možné přijmout i bakaláře jiných chemických
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oborů. Absolventi našeho bakalářského studia mohli přejít přímo do
druhého ročníku navazujícího studia.) Největším problémem bylo nahražení rešeršní práce bakalářskou. To jednak vyvolalo potřebu posunů ve studijních plánech, neboť počet hodin potřebných pro vypracování takové práce značně přesahoval počet hodin určených pro
práci rešeršní, jednak narušilo osvědčený postup výchovy studenta
k výzkumné práci, tj. rešeršní práce – výzkumný úkol – diplomová
práce. Práce v laboratoři se tak dostala před základní praktika z radiochemie, která byla až v magisterském studiu. Skutečnost, že student
třetího ročníku neměl základní návyky pro práci s otevřenými radioaktivními zářiči mohla komplikovat jeho bakalářskou práci. Neznalost
práce s radioaktivitou také značně snižovala kvaliﬁkaci absolventa bakalářského stupně, pokud by dále nepokračoval v magisterském studiu, což se ale dosud nestalo. Přesuny přednášek vyvolané zavedením
bakalářské práce dále vedly k narušení osvědčené návaznosti předmětů a k nutnosti snížit počet hodin věnovaný základní přednášce
z jaderné chemie. Všechna tato negativa se potvrdila v praxi, proto
KJCH v roce 2011 přistoupila k výrazné přestavbě studijních plánů
zejména v bakalářském studiu (viz níže).
V roce 2008 bylo zavedeno třetí zaměření magisterského studia
oboru, Jaderná chemie v biologii a medicině. Od ostatních dvou zaměření se lišilo čtyřmi povinnými předměty (Imunochemie a Chemie
léčiv – PřFUK, Radiační metody v biologii a medicině – V. Čuba, V.
Múčka a Radiofarmaka – Ing. O. Lebeda, ÚJF AVČR Řež) a čtyřmi
výběrovými (Laboratoř z mikrobiologie – VŠCHT, Základy biologie,
anatomie a fyziologie člověka a Biochemie a farmakologie – KDAIZ,
Obecná farmakologie a Imunopatologie – 3. Lékařská fakulta UK).
V roce 2010 bylo na FJFI v souvislosti s reakreditací navazujícího magisterského studia rozhodnuto o jeho zkrácení na dva roky,
neboť jeho první ročník byl málo využíván a neosvědčil se. Při této
příležitosti KJCH rozhodla o hlubší přestavbě učebních plánů za účelem odstranění některých problémů bakalářského studia zmíněných
výše. Smyslem přestavby bylo přesunout základní praktika z radiochemie do bakalářského studia a sestavit přednášky tak, aby byl absolvent tohoto studia schopen samostatné práce v radiochemických
laboratořích. Do 3. ročníku bakalářského studia jsou od roku 2011
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zařazeny Praktikum z radiochemické techniky (K. Čubová,
J. John, M. Němec) a Praktikum z detekce ionizujícího záření
(J. John, M. Němec, K. Čubová). V souvislosti s tím byly přednášky
Jaderná chemie 1 a 2 přesunuty do 4. a 5. semestru studia a do
5. semestru byla nově zařazena přednáška Dozimetrie a radiační
ochrana (J. Martinčík, KDAIZ a L. Hobzová, SÚJB Praha). Do navazujícího magisterského studia byly místo Praktika z radiochemie
1 a 2 zařazeny povinné Praktikum z jaderné chemie (K. Čubová, M. Němec, V. Čuba), Praktikum ze separačních metod
(K. Čubová, J. John, M. Němec), Praktikum z radiační chemie
(doktorand P. Bárta, V. Čuba) a výběrové Praktikum z radioanalytických metod (J. John, M. Němec, K. Čubová). V roce 2010
byla vybudována za účasti KJCH Meziuniverzitní podzemní laboratoř v Podzemním výukovém středisku Josef v lokalitě Čelina-Mokrsko
na Příbramsku. Tato laboratoř umožňuje KJCH provádět in situ migrační experimenty, při nichž se studenti také v rámci Praktika z radioanalytických metod a Praktika z instrumentálních metod seznamují
se stanovením prvků a radionuklidů v horninách přímo v terénu.

Praktikum v podzemní laboratoři
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V průběhu reakreditace navazujícího magisterského studia na
FJFI bylo v roce 2011 rozhodnuto zrušit formální zaměření v jednotlivých oborech. Proto byla zrušena i zaměření v nově koncipovaném oboru Jaderná chemie (místo Jaderně chemického inženýrství),
která byla nahražena třemi specializacemi: Aplikovaná jaderná chemie, Chemie životního prostředí a Jaderná chemie v biologii a medicíně. Tyto specializace se liší doporučenými výběrovými přednáškami. V této souvislosti bylo pro posledně jmenovanou specializaci
zavedeno nové výběrové Praktikum z radiačních metod v biologii a medicíně (V. Čuba, doktorand M. Vlk). Nově byla zavedena
také přednáška Úvod do fotochemie a fotobiologie (K. Čubová,
Ing. L. Juha z Fyzikálního ústavu AVČR a V. Múčka) jako výběrová
pro všechny specializace. Ostatní výše uvedené předměty původních
zaměření se nemění. Při reakreditaci se změnily předměty státních závěrečných zkoušek navazujícího magisterského studia. Zatímco dříve
studenti byli zkoušeni z Jaderné chemie, Fyzikální chemie a jednoho
předmětu, který si vybírali ze seznamu 5–7 užších předmětů studia,
nyní místo tohoto předmětu skládají zkoušku z jejich specializace:
Aplikované jaderné chemie, Chemie prostředí a radioekologie nebo
Jaderné chemie v biologii a medicíně.
Od roku 2006 do února 2012 vychovala KJCH 26 bakalářů jaderně chemického inženýrství a od roku 1960 do února 2012 na ní
absolvovalo 453 inženýrů jaderné chemie nebo jaderně chemického
inženýrství (se započtením těch, jimž byl titul nebo označení později
změněny).
Od vzniku KJCH na ní probíhalo i postgraduální studium.
Nejprve to bylo několik vědeckých aspirantů vedených prof. Majerem,
kteří většinou pracovali mimo katedru (školící oprávnění měl ÚJV
Řež 42 ). Roku 1963 byla komise pro obhajoby kandidátských disertačních prací ustavena i na FTJF, absolventi studia až do roku 2001
získávali vědeckou hodnost kandidát chemických věd (CSc.) v oboru
Jaderná chemie. Od roku 1992 na KJCH probíhá prezenční nebo
kombinované doktorské studium. Pro toto studium katedra připravila
řadu přednášek, které prohlubují poznatky studentů v jednotlivých
částech jaderné chemie i příbuzných oborů, případně seznamují studenty, kteří neabsolvovali studium jaderné chemie, s tímto oborem
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v intenzivním kurzu. Obhajobou doktorské práce získávají studenti
titul Ph.D. (doktor) v oboru Jaderná chemie (v prvních letech měli titul Dr.). V letech 1992–98 tento obor doktorského studia neexistoval,
FJFI měla oprávnění školit v oborech Analytická chemie a Fyzikální
chemie. V téže době (od roku 1984 do roku 2003) však při FJFI existovala komise pro obhajobu doktorských disertačních prací (DrSc.)
v oboru Jaderná chemie, která byla společná pro Českou a Slovenskou republiku.
Kromě výchovy vědeckých pracovníků formou postgraduálního
studia byly na KJCH organizovány i postgraduální kurzy doškolovacího typu pro pracovníky z praxe. V letech 1972–83 na KJCH proběhlo celkem 5 dvou- až třísemestrálních kurzů, které měly seznámit
pracovníky (většinou chemiky) z různých výzkumných i jiných pracovišť se základy jaderné chemie a použití radionuklidů ve výzkumu
a v průmyslové praxi. Frekventanti jednotlivých kurzů, jichž bývalo
11–17, absolvovali vybrané přednášky podle tématu kurzu a rovněž
praktikum, v němž se naučili metodám práce s otevřenými zářiči
a měření jejich aktivity. Obdobné kurzy menšího rozsahu byly pořádány i v dalších letech, ve dvou případech i pro skupiny zahraničních
pracovníků vyslaných MAAE. Od roku 1993 se KJCH postupně zapojila do mezinárodních programů Tempus a Erasmus, v jejichž rámci
přijala k přednáškám a praktickým cvičením několik desítek zahraničních studentů, většinou na 1–2 semestry. Tyto programy umožnily
i pobyt řady studentů katedry na zahraničních pracovištích. Další zahraniční pracovníci absolvovali na KJCH školení formou vědeckých
stáží v rámci vědeckovýzkumné spolupráce i mimo ni. Podrobnější
údaje o výuce, postgraduálním studiu a odpovídajících zahraničních
stycích v letech 2007–10 lze nalézt ve výročních zprávách KJCH
a CRRC 43;44 .
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3
3.1

Věda a výzkum
Roky 1958–1970

Výzkum na KJCH se odvíjel od zaměření výuky a začal v roce 1958.
Jak bylo výše uvedeno, původně uvažované zaměření na technologické
otázky přípravy jaderného paliva se neuskutečnilo, proto se i výzkum
zaměřil na základní, metodický a aplikovaný výzkum v jaderné chemii, zejména s využitím radionuklidů a ionizujícího záření. Vzhledem k velmi omezenému laboratornímu a přístrojovému
vybavení šlo zpočátku o separační metody v jaderné chemii, radioanalytické využití izotopní indikace, izotopovou výměnu a studium
samodifúze. Z těchto oblastí jsou i první publikované výsledky katedry (v uvedeném pořadí Starý 1959, Růžička, Starý a Beneš 1960–
–61, Cabicar 1960 a Gosman 1962). Nejrychleji bylo dosaženo viditelných úspěchů při rozvoji radioanalytických metod, kde byl navržen
a využit tzv. substechiometrický princip separace v metodě izotopního zředění a aktivační analýze 18 , který vzbudil značnou pozornost
i v zahraničí a za nějž dostal kolektiv Růžička, Starý a Zeman v roce
1965 Státní cenu KG Výzkum v uvedených oblastech se rychle rozvíjel v souvislosti s dobudováním pracoviště s otevřenými zářiči na
detašovaném pracovišti na Albertově (na PřFUK, v provozu 1959–
–81) i na katedře v Břehové ulici (1961), a s příchodem dalších pracovníků KJCH. Byl koordinován profesorem Majerem v rámci jím
řízených úkolů „Výzkum v oboru radiochemie“ (stěžejní úkol ČSAV
II-3, 1956–58) a „Výzkum v oboru radiochemie a isotopů“ (komplexní
úkol 03.04 resortního plánu vědecko-výzkumných prací vysokých škol,
1960–65). První oponentury řešených úkolů proběhly na KJCH v roce
1960 (Starý) a 1961 (Růžička).
Postupně došlo k rozšiřování spektra výzkumu na katedře. V plánu
rozvoje FTJF do roku 1970 sestaveném koncem roku 1963 se uvádí
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pro KJCH 7 témat (z celkem 22 pro celou fakultu, přičemž na FTJF
již bylo 8–10 kateder!). Kromě témat zahrnujících výše uvedené oblasti to byly navíc základní a aplikovaný výzkum jaderných a speciálních materiálů, zejména luminoforů a katalysátorů pro izotopové
výměnné reakce, základní výzkum metod dělení, obohacování a analýzy stabilních izotopů, fyzikálně-chemický a radiochemický výzkum
vlastností a chování látek (tzv. stop) v extremně malých množstvích
a koncentracích, a výzkum jaderně nascentních atomů a jejich chemických projevů. S výjimkou posledně uvedené tematiky všechny tyto
směry byly postupně realizovány. Vycházely ze základních součástí jaderné chemie, speciﬁkovaných v knize prof. Majera Základy jaderné
chemie 12 . Vynechány byly pouze tematika radioaktivního značení organických látek, příprava radionuklidů, technologie výroby jaderných
paliv a problematika radioaktivních odpadů. Výzkum v těchto tématech byl zajišťován jinými pracovišti nebo k němu KJCH dospěla
v pozdějších letech.
V roce 1965 se podařilo Vědeckému kolegiu jaderného výzkumu
ČSAV zařadit do státního plánu badatelského výzkumu (A) na léta
1966–70 komplexní úkol I-3 „Výzkum v jaderných oborech fyziky
a chemie“. Jeho součástí byl hlavní úkol I-3-5 „Výzkum v jaderné
chemii“, koordinovaný prof. Majerem. Úkol soustřeďoval výzkum z celého Československa a podílela se na něm 4 pracoviště. Z celkem 12
dílčích úkolů byly 3 řešeny na KJCH: I-3-5/1 – Radiochemická analýza a radiochemie stop (Majer), I-3-5/2 – Separační procesy a metody v radiochemii (Starý) a I-3-5/3 – Stabilní izotopy v radiochemii
(Cabicar). První z těchto úkolů byl členěn na tři subdílčí: a – Radiochemická analýza stop (Zeman), b – Radiochemie stop (Beneš) a c –
– Samodifúze a izotopová výměna (Gosman). Po těchto částech byl
také v letech 1970–72 oponován. V průběhu řešení došlo ke změnám
zaměření výzkumu jen v dílčím úkole I-3-5/3 z důvodů pozdního získání hmotového spektrometru, kdy místo části plánovaných izotopových výměn bylo započato se studiem heterogenních katalytických
reakcí na směsných oxidových systémech a jejich ovlivnění ionizujícím
zářením. Řešení hlavního úkolu I-3-5 na KJCH bylo velmi pozitivně
hodnoceno oponenty mimo jiné i proto, že jeho výstupem bylo 89 publikací, z toho 62 v zahraničních odborných časopisech. Na základě
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získaných výsledků byli pracovníci katedry vyzváni k sepsání jedné
monograﬁe 18 a k účasti na aktualizovaném vydání druhé 24 . Podíl katedry na všech publikacích FJFI do roku 1970 činil asi 28 % (viz 45 ),
ještě v letech 1971–78 měla KJCH největší počet publikací a patentů
ze všech kateder FJFI 46 .

Práce s radioaktivními roztoky (1965)

3.2

Roky 1971–1990

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je politováníhodné, že se
nepodařilo podobný úkol zařadit do plánu badatelského výzkumu
na roky 1971–75, z něhož byl komplexní úkol I-3 vypuštěn, patrně
v důsledku klesajícího důrazu na rozvoj jaderných věd v souvislosti
s modiﬁkovanými představami o rychlosti rozvoje jaderné energetiky u nás. Započaté směry výzkumu se však rozvíjely dále a došlo k jejich dalšímu rozšíření. Až do roku 1990 tento rozvoj probí-
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hal formou účasti katedry na řešení úkolů státního plánu rozvoje
vědy a techniky (RVT) nebo zvláštní části plánu (Z, vojenský výzkum), formou hospodářských smluv s výzkumnými ústavy a podniky
mimo tyto plány, a formou účasti na mezinárodních projektech. Vývoj
vědecko-výzkumné práce je dále popsán podle jednotlivých výzkumných směrů a zaměření tak, jak byly postupně rozšiřovány a zaváděny.
Přitom se vychází z témat řešených do roku 1970 v rámci úkolu I-3-5.
V závorkách jsou uvedeni zodpovědní řešitelé úkolů a projektů nebo
jejich částí (za KJCH), případně hlavní řešitelé prací mimo projekty.
Pro velký počet hospodářských smluv jsou tyto zmiňovány jen souhrně podle jejich témat, bez přesných názvů. Stejným způsobem jsou
uvedeny spolupráce s ústavy, podniky a institucemi u nás i v zahraničí.
Radiochemická analýza stopových množství a koncentrací látek, zejména radionuklidů, vždy zaujímala přední místo ve
výzkumné práci KJCH. Šlo jednak o vývoj nových metod stanovení
radioaktivních i neradioaktivních látek v různých matricích (radioanalytické metody), jednak o využití těchto metod při studiu celého spektra procesů a praktických problémů. Vývoj radioanalytických metod stanovení neradioaktivních látek nejprve pokračoval studiem „Využití substechiometrie v radiochemické a aktivační analýze“
(úkol RVT, Zeman 1972–75), dále řešením úkolu RVT „Vývoj radioanalytických metod pro stanovení vybraných stopových prvků“
pro hygienicko-toxikologická studia (Zeman, 1976–80). V dalších letech byly radioanalytické metody vyvíjeny a využívány ve státním
úkolu RVT „Studium forem výskytu a přeměn kovů a metaloidů
ve vodách“ (Starý, 1981–85). Vývoj a využití metod analýzy radionuklidů byl v letech 1974–90 především obsahem velké řady hospodářských smluv s Jadernou elektrárnou v Jaslovských Bohunicích,
Výskumným ústavem jadrových elektrární v Trnavě a Ústavem jaderného výzkumu v Řeži zaměřených na stanovení radia, neptunia,
plutonia a vybraných produktů jaderného štěpení ve vodách, chladivu
jaderné elektrárny a ozářeném jaderném palivu (Šebesta, Sedláček).
Vyvinuté metody stanovení našly využití i při řešení mezinárodního
projektu koordinovaného Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (MAAE) „Studies on the Source, Distribution, Movement and
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Deposition of Radium in Inland Waterways and Aquifers“ (Šebesta,
1976–80) a státního úkolu cílového programu RVT „Radiačná bezpečnosť prevádzky jadrových elektrární a minimalizácia ich vplyvov
na okolie“ (Šebesta, 1981–85). Postupně se využití metod stanovení
radionuklidů soustřeďovalo hlavně na studium uvolňování, transportu
a chování radionuklidů ve vodných složkách životního prostředí.
Výzkum vlastností a chování látek v extrémně malých
množstvích a koncentracích (chemie a radiochemie stop) na KJCH
se v letech 1971–90 zaměřil především na analýzu fyzikálně chemických forem existence (speciace) a sorpce stopových prvků a radionuklidů ve vodných roztocích a přírodních vodách. Studium vodných
roztoků bylo završeno v roce 1980 monograﬁí 16 , v níž byla nově deﬁnována chemie stop jako samostatný vědní obor. Většina experimentů
byla realizována radiostopovací metodou, v letech 1973–74 však byla
ke studiu speciace řady stopových prvků ve vodách Norska poprvé
použita i aktivační analýza (Beneš). Byla také navržena nová metoda
analýzy speciace založená na tzv. dialýze in situ. Po roce 1975 se
těžiště tohoto výzkumu přesunulo na analýzu speciace a transportu
stopových prvků a radionuklidů v přírodních systémech, na radioekologii a ochranu životního prostředí. V letech 1976–80 byly vyvíjeny
metody analýzy speciace radia, barya a olova v odpadních a povrchových vodách v rámci úkolu RVT „Studium stavu stopových prvků ve
vybraných složkách prostředí“ (Beneš). Při tom byla navržena nová
metoda selektivního rozpouštění k analýze nerozpuštěných forem radia ve vodách a vodních sedimentech. Při řešení jiných úkolů byla
v letech 1976–90 analyzována i speciace dalších neradioaktivních stopových prvků ve vodách, rybách a půdách (Starý et al., Spěváčková).
Pro tento účel byla navržena řada analytických a separačních metod.
Významného pokroku bylo dosaženo zejména při analýze organických
forem rtuti. V této oblasti probíhala úzká spolupráce s Institutt for
Atomenergi v Kjelleru (Norsko) a Institutem hygieny a epidemiologie
v Praze.
Speciace a chování radia v povrchových vodách byly dále studovány v letech 1981–85 v rámci mezinárodního projektu koordinovaného MAAE „Environmental Migration of Radium and Other Contaminants Present in Liquid and Solid Wastes from the Mining and

50
Milling of Uranium“ (Beneš), jehož výstupem byla monograﬁe o radiu vydaná za účasti KJCH 28;29 . Pracovníci katedry se v této době
zabývali i studiem faktorů ovlivňujících záchyt radionuklidů říčními
sedimenty v rámci projektu MAAE „The Role of Sediments in the
Accumulation and Transport of Radionuclides in Waterways“ (Sedláček, 1984–85). Na tyto projekty navazovala účast katedry v dalším
projektu MAAE „Nuclear Techniques in Study of Pollutant Transport
in the Environment: Interaction of Solutes with Geologic Media“ (Beneš, 1987–92). Zde katedra rozvíjela zejména použití radiostopovací
techniky ke studiu záchytu polutantů na suspendovaných látkách a sedimentech povrchových vod. V letech 1987–90 byla také analyzována
speciace a migrace radiocesia, radiostroncia a radiokobaltu v hydrosféře okolí jaderné elektrárny v Jaslovských Bohunicích v rámci
státního úkolu cílového programu RVT „Radiačná bezpečnosť jadrových elektrární a hodnotenie ich vplyvu na okolie“ (Beneš). Cílem
řešení bylo prohloubit znalost faktorů a procesů určujících transport
radionuklidů v povrchových vodách a zdokonalit matematický popis
takového transportu. Při tom byla studována i vazba radionuklidů
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v sedimentech. Kromě toho byly řešeny další úkoly na zakázku formou hospodářských smluv. Na těchto problémech KJCH spolupracovala zejména s Výskumným ústavem jadrových elektrární v Trnavě,
dále s Ústavem Jožefa Stefana v Lublani (SFRJ) a Centre d’études
nucléaires v Cadarache (Francie).
V letech 1978–85 se na KJCH rozvíjelo i využití radiostopovací
metody ke studiu kumulace stopových prvků vodními řasami a rybami. Na základě systematického studia kumulace různých chemických forem 32 prvků na různých typech řas byly stanoveny základní
parametry ovlivňující tuto kumulaci: měrný povrch řas, náboj a koncentrace sledovaného prvku, pH vodného prostředí, přítomnost dalších prvků a komplexotvorných činidel. Výsledkem studia kumulace
různých chemických forem rtuti, arsenu, zinku, kadmia, chromu, radiostroncia a radiobarya v rybách bylo odvození obecných vztahů
popisujících hromadění těchto prvků v závislosti na čase a jejich koncentraci v hydrosféře (Starý et al.).
Problematika difúze a izotopové výměny byla po roce 1971
na KJCH řešena v širším kontextu využití radionuklidů v chemickém
výzkumu, až v roce 1989 byla na toto široké téma publikována rozsáhlá monograﬁe 17 . Do roku 1981 byly navrženy a zdokonaleny nové
metody studia výměnných izotopových reakcí v homogenních roztocích bez separace vyměňujících se komponent, založené na samodifúzi
měřené kapilárovou nebo diafragmovou metodou, nebo na elektrolýze
(Gosman, Sedláček). Studium difúze a izotopové výměny bylo v letech
1976–1990 zahrnuto do úkolu zvláštní části plánu výzkumu Z, zaměřeného na obohacování izotopů uranu (viz níže). Izotopová výměna
byla navržena i jako metodika analýzy speciace stopových prvků ve
vodách (Starý, Prášilová).
V rámci úkolu RVT „Přírodní radioaktivita ve stavebnictví – výzkum a optimalizace životních podmínek obytných objektů“ zaměřeného na snížení expozice obyvatelstva ze stavebních materiálů byly
v letech 1988–92 ve spolupráci s Výzkumným ústavem pozemních
staveb v Praze vyvíjeny metody pro charakterizaci vazby radia ve
stavebních materiálech a surovinách a pro měření a numerické zpracování difúze radonu ve stavebních dílcích (Beneš). Byla navržena
a ověřena metodika stanovení měrné radonové výdejnosti práškových
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materiálů, vhodná pro měření uvolňování radonu ze stavebních surovin a rozemletých stavebních dílců (Sedláček, Šebesta). Byla vypracována metodika měření difúze plynů v materiálech používaných jako
radonové bariéry (Gosman).
Výzkum separačních procesů a metod v radiochemii byl
v letech 1971–90 zaměřen jednak na zdokonalení analýzy koncentrace
a speciace stopových prvků a radionuklidů (viz výše), jednak na vývoj
separačních metod vhodných pro separaci radionuklidů a ochranu životního prostředí. Velmi důležitou součástí obou směrů výzkumu byl
vývoj speciálních sorbentů pro koncentrování radionuklidů a toxických prvků z vod. Jednu skupinu takových sorbentů tvořily kompozitní měniče iontů obsahující jako aktivní složku látku anorganické
povahy, nevhodnou pro použití v kolonách, upravenou pomocí pojícího polymeru do vhodných granulí, které v kolonách používat lze.
Pro tento účel byl poprvé použit vhodně modiﬁkovaný polyakrylonitril (PAN), který se velmi osvědčil (Šebesta). Tyto měniče iontů byly
použity ke koncentrování a separaci radionuklidů před jejich stanovením ve vodách, mléku, moči a jiných kapalinách. Dále byly studovány a navrženy možnosti jejich použití pro zneškodňování kapalných
radioaktivních odpadů z jaderných elektráren a při separaci radia
z technologických a odpadních vod Československého uranového průmyslu (ČSUP, Šebesta et al.). Druhou skupinu tvořily tzv. biosorbenty na bázi zpevněného mycelia, vznikajícího jako odpad při výrobě penicilinu. Selektivita těchto sorbentů byla zvyšována vnášením
vhodné aktivní složky nebo chemickou úpravou. Jejich aplikační výzkum byl zaměřen na dekontaminaci důlních vod z uranového dolu od
radia, studována byla i možnost jejich použití při čištění vod od stop
toxických prvků (Štamberg et al.). Při testování vyvíjených sorbentů
probíhala spolupráce s Výskumným ústavem jadrových elektrární
v Trnavě, Jadernou elektrárnou v Jaslovských Bohunicích a Ústavem
pro výzkum, výrobu a využití radionuklidů v Praze.
Další výzkum v této oblasti se týkal optimalizace sorpčních dekontaminačních procesů při čištění důlních vod. V rámci spolupráce
s Výzkumným a vývojovým ústavem ČSUP byla řešena problematika čištění vod od uranu pomocí měničů iontů. Byly konstruovány
modely sorpčního procesu, sestaven výpočetní program a zpracován
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metodický postup jejich aplikace. Významný byl také využitý návrh
na recyklaci roztoků používaných k regeneraci měniče iontů, který
přinesl značné úspory při čištění (Šebesta, Štamberg et al.).
Výzkum speciálních materiálů byl na KJCH započat již v roce
1965 (Pospíšil a Cabicar) přípravou směsných oxidových katalyzátorů. Postupně se orientoval na radiační ovlivnění katalýzy. V letech
1976–80 probíhal v rámci státního plánu RVT „Radiační ovlivnění katalýzy“ (Múčka) a dále pak dvou navazujících úkolů státního plánu
základního výzkumu (Múčka) „Vliv ionizujícího záření na vlastnosti
tuhých katalyzátorů“ (1981–85) a „Vliv zářeni na tuhé katalyzátory“.
Byla prostudována kinetika redukce dvousložkových oxidových katalyzátorů a vliv ionizujícího záření na ni. Dále byl studován vliv
ozáření řady laboratorně připravených a průmyslových katalyzátorů
ionizujícím zářením různého druhu na jejich katalytickou aktivitu
v závislosti na způsobu přípravy katalyzátoru a na způsobu jeho ozáření. Katalytická aktivita byla testována na sedmi různých reakcích.
Byly vyvozeny závěry o povaze působení záření na katalytickou aktivitu a navržen obecný model interakce ionizujícího záření s oxidovým
katalyzátorem. Studium vedlo k návrhu radiačně modiﬁkovaných katalyzátorů vhodných pro použití v průmyslu a v některých případech
i k jejich reálnému využití. Při tom KJCH spolupracovala s podniky
a výzkumnými pracovišti z průmyslové praxe: Severočeskými tukovými závody v Ústí nad Labem, Výzkumným ústavem pro petrochémiu v Prievidze, Výzkumným ústavem tukového průmyslu v Praze aj.
Navíc ve spolupráci s podnikem ČKD Polovodiče byly provedeny výzkumné práce na vývoji palivových článků. Výsledky výzkumu byly
využity i při sepsání dvou monograﬁí 32;33 .
Výzkum v oblasti dělení, obohacování a analýzy izotopů se
na KJCH významněji rozvinul až po roce 1977, kdy KJCH získala
hmotnostní spektrometr, který umožňoval i analýzu izotopů uranu.
Předtím byly publikovány jen některé výsledky studia metod analýzy
izotopů vodíku, izotopového efektu při hydrogenaci na oxidových katalyzátorech (Kudláček) a vlivu těžké vody na růstové křivky mikroorganismů (Múčka). V roce 1976 byl schválen hlavní úkol zvláštní
části státního plánu výzkumu nazvaný „Separace izotopů na sorbentech“, později „Separace látek o blízkých vlastnostech, včetně izo-
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topů“, jehož koordinací byla pověřena katedra (Cabicar). Úkol byl
v letech 1976–90 ﬁnancován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, později Federálním ministerstvem paliv a energetiky, umožnil přijetí několika nových pracovníků katedry (viz výše) a získat
moderní přístroje a další vybavení. Sestával z několika dílčích úkolů,
na jejichž řešení se jednak podílela velká část katedry, jednak další
tuzemská pracoviště (Ústav jaderných paliv Zbraslav, Ústav makromolekulární chemie ČSAV, Ústav pro toxikologii UK a zpočátku též
Výzkumný ústav veterinárního lékařství Brno). Řadu let též probíhala spolupráce s Forschungsabteilung Ionenaustauscher, VEB Farbenfabrik Wolfen, NDR.
Úkol se zabýval především studiem separace izotopů uranu (orientačně též lithia) sorpcí z vodných roztoků na ionexech. Významných
výsledků bylo dosaženo v oblasti konstrukce matematicko-fyzikálních
modelů separačních dějů, probíhajících v systémech pevný sorbent –
kapalná fáze a v různých typech zařízení na bázi míchaného i trubkového reaktoru, včetně různých typů separačních kaskád. Původní
teoretické poznatky byly dále získány při optimalizaci postupů a metodiky hmotnostně spektrometrických měření a stanovení jaderných
nečistot metodou atomové absorpční spektrometrie. Rovněž byly vypracovány metodiky stanovení rovnovážných a kinetických parametrů distribuce látek mezi sorbent a kapalinu, měření heterogenní izotopové výměny uranu, stanovení izotopového složení uranu a lithia
a koncentrace řady prvků v roztocích. V souvislosti s řešením úkolu
byl v roce 1988 Úřadem pro objevy a vynálezy dvěma hlavním řešitelům (Štamberg, Cabicar) udělen diplom na objev „Koncentrační
izotopový jev při chemických a hmotnostně transportních dějích“.
Cílem úkolu bylo získat podklady pro návrh technologie obohacování uranu chemickou cestou. Po roce 1990 výzkum v tomto směru již
nepokračoval hlavně z ekonomických důvodů – podobně jako v jiných
zemích, kde byla tomuto směru věnována pozornost (Francie, Japonsko). Již v průběhu řešení projektu a také v následujících letech byly
výsledky získané v rámci řešení projektu, zejména metodické postupy,
využity v rámci hospodářských smluv. Jednalo se o spolupráci s Uranovými doly Hamr – Důlní závod chemické těžby, Stráž pod Ralskem
při modelování a optimalizaci procesů tzv. chemické těžby uranu a čiš-
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tění odpadních vod, s Chemickou úpravnou Dolní Rožínka při modelování migrace kontaminantů v usazeninách odkaliště a s Ústavem
pro výzkum rud v Mníšku pod Brdy při modelování získávání zlata
z rudných výluhů (Štamberg et al.).
Až do roku 1990 byla KJCH druhou největší katedrou FJFI a vykazovala i tomu odpovídající vědecké výkony, zejména jeden z nejvyšších počtů publikací, výzkumných úkolů a hospodářských smluv.
Výsledky výzkumu na katedře vyvolaly příznivý ohlas u nás i v zahraničí, o čemž svědčí výše uvedené spolupráce, pozvání pracovníků
KJCH k návštěvám, přednáškám a pracovním pobytům v zahraničí
a jejich členství v mezinárodních organizacích (IUPAC aj.) a v redakčních radách vědeckých časopisů. Demokratizace naší společnosti
po roce 1989 uvolnila možnosti ještě větší spolupráce s vědeckými
pracovišti v zahraničí, změnily se však i podmínky práce na katedře.

3.3

Roky 1991–2012

Politické změny v naší zemi po roce 1989 ovlivnily i systém organizace
a ﬁnancování výzkumné činnosti na vysokých školách. To se projevilo
utlumením úkolů státního plánu výzkumu a zavedením grantových
projektů. Na FJFI se změnil i systém ﬁnancování provozu kateder,
což vedlo k výraznému poklesu počtu zaměstnanců KJCH (viz výše).
Tato změna se významně dotkla i rozsahu a organizace výzkumné
práce katedry. Rozsah výzkumu se postupně zmenšil odchodem několika učitelů a výzkumných pracovníků, zbylí zaměstnanci se rozdělili
do tří výzkumných skupin. První skupina, vedená prof. Benešem, se
zaměřila na studium problematiky kontaminace životního prostředí
radionuklidy a toxickými látkami, zejména ve vztahu k ukládání radioaktivních odpadů. Druhá skupina, vedená Ing. (od roku 1997 doc.)
Šebestou, se věnovala vývoji a využití metod separace, koncentrování
a stanovení radionuklidů, zejména ve vztahu ke zpracování radioaktivních odpadů a ochraně životního prostředí. Třetí skupina, vedená
prof. Múčkou, rozvíjela problematiku radiační chemie, zejména v oblasti radiační katalýzy a ochrany životního prostředí. Tato organizace
výzkumu bez velkých změn přetrvala až do roku 2003 a po změnách
ve vedení a složení skupin v podstatě existuje dodnes. Mezi skupi-
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nami samozřejmě od začátku pokračuje úzká spolupráce, pracovníci
jednotlivých skupin se často podílejí na práci skupin ostatních. Pro
snazší výklad vývoje vědecké práce KJCH po roce 1990 je dále podán
chronologický přehled témat a projektů řešených ve výše uvedených
tématických oblastech.
Paralelně s grantovými projekty probíhal na KJCH výzkum
v rámci tzv. výzkumných záměrů a také projektů vypisovaných jednotlivými ministerstvy nebo institucemi České republiky. Výzkumné
záměry (VZ) byly na vysokých školách zavedeny v roce 1999 pro
posílení vědecké práce. KJCH se spolu s CRRC podílela na řešení
čtyř VZ koordinovaných jinými katedrami FJFI. V letech 1999–2004
šlo o VZ „Využití radionuklidů a ionizujícího záření“ a VZ „Jaderná
zařízení, jaderná bezpečnost a radiační ochrana“. V rámci prvního
z nich KJCH řešila dílčí téma „Využití radionuklidů při studiu stavu
a chování toxických látek v životním prostředí a při návrhu metod jejich zneškodňování“ (Beneš, Múčka), v rámci druhého pak „Zvýšení
bezpečnosti zpracování a ukládání radioaktivních odpadů“ (Šebesta,
Štamberg). V následujících letech byly řešeny další dva VZ: „Bezpečnost jaderných zařízení“ (2005–2011), dílčí téma „Nakládání s vyhořelým palivem, úložiště a radioaktivní odpady“ (John, Vopálka)
a „Využití radionuklidů a ionizujícího záření“ (2007–2012), dílčí téma
„Základní výzkum pro vývoj nových radiačně chemických aplikací“
(Pospíšil) a „Vývoj nových separačních principů pro ultrastopové analýzy“ (John). Výzkumné záměry byly významným přínosem pro vědeckou práci katedry dodatečným ﬁnancováním práce na jednotlivých
vědeckých problémech, zlepšením experimentálního vybavení pracoviště a podporou spolupráce s jinými katedrami FJFI.
Výzkum v oblasti kontaminace životního prostředí radionuklidy a toxickými látkami pokračoval do roku 1992 účastí KJCH
na projektu MAAE uvedeném výše (Beneš) studiem kinetiky interakce radionuklidů se suspendovanými částicemi v přírodních vodách
a jejím využitím při modelování migrace radionuklidů v tocích. Byl
sestaven výpočetní model migrace a použit k výpočtu kontaminace
sedimentů vodního toku po havarijní výpusti radiocesia z jaderné
elektrárny. Při tom spolupracovala katedra s Centre d’études nucléaires v Cadarache (Francie).
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Prvním velkým českým projektem v této oblasti řešeným za účasti
KJCH (Beneš) byl „Projekt Labe“ (1991–94). Zabýval se studiem
kontaminace vod a sedimentů toků povodí Labe a KJCH do něj
přispěla analýzou kontaminace radionuklidy a hodnocením distribuce a transportu radionuklidů a těžkých kovů. Ve spolupráci s Výzkumným ústavem vodohospodářským (VÚV) v Praze a s Ústředním
ústavem geologickým v Praze byly sestaveny mapy obsahu 134,137Cs,
228,226Ra a 228Th v sedimentech povodí Labe v Čechách. Porovnání
koncentrací kontaminantů ve vodě a v sedimentech ukázalo na poměrně malý rozptyl poměru těchto koncentrací, který umožňuje použít modiﬁkovaného distribučního koeﬁcientu „Kd “ k objasnění procesů kontaminace toku.
V témže období (1991–95) se KJCH podílela na řešení projektu
MAAE nazvaného „Assessment of Environmental Exposure to Mercury in Selected Human Populations as Studied by Nuclear and Other
Techniques“ (Kratzer). S využitím radiostopovací metody byla vyvinuta nová metoda stanovení forem existence rtuti v lidských vlasech
založená na selektivní extrakci methylrtuti, ověřena na třech mezinárodních srovnávacích analýzách biologických vzorků a použita ke stanovení zátěže dětí rtutí ve třech oblastech Čech.
Od roku 1994 se těžiště výzkumu KJCH v této oblasti začalo přesouvat ke studiu speciace a migrace kontaminantů v pevných složkách
biogeosféry. Tato problematika má zejména význam pro ukládání odpadů, neboť migrace kontaminantů přes inženýrské nebo přírodní
(geologické) bariéry často rozhoduje o jejich uvolnění do životního
prostředí. V takové migraci prioritní roli hrají komplexace a difúze
kontaminantu ve vodné fázi systému a jeho záchyt (sorpce) na povrchu pevné fáze. Výzkum těchto procesů úzce navázal na předchozí
studia speciace a sorpce kontaminantů v povrchových vodách (viz
výše) a orientoval se zprvu na vývoj metod studia komplexace radionuklidů a kovů s huminovými látkami a na studium zákonitostí
sorpce. Migrace kontaminantů je dnes zpravidla popisována matematickými modely a proto výzkum se soustředil na jejich vývoj. Přitom
navazoval na modelování migrace provedené dříve v sedimentech odkaliště úpravny uranové rudy (1992, Štamberg).
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V letech 1994–96 řešila KJCH projekt Grantové agentury České
Republiky (dále GAČR) „Modelování migrace toxických a radiotoxických látek v půdách, horninách a sedimentech“ (Beneš), v roce
1995 podobný grant ČVUT (Štamberg). Byla studována komplexace
kadmia a uranu s huminovými látkami ve vodě, sorpce uranu, 137Cs,
85Sr a těžkých kovů na půdách a difúze 137Cs, 85Sr a 65Zn v půdách.
Byly zkonstruovány programy pro výpočet sorpce a migrace kontaminantů v půdě. Přitom bylo využito spolupráce s Ústavem radiochemie Technické university v Mnichově, Katedrou chemie v Helsinkách a Ústavem jaderného výzkumu (ÚJV) v Řeži. Na tento projekt
bezprostředně navázal projekt GAČR „Modelování a simulace šíření
kontaminantů v bariérových materiálech úložišť odpadů, ve vodních
tocích a přehradních nádržích“ (1997–99, Štamberg), v němž byly vyvíjeny metody matematického modelování transportu kontaminantů
v pórézním prostředí a v povrchových vodách a experimentální metody získávání vstupních dat do těchto modelů. Pozornost byla věnována především popisu interakce kontaminantů s povrchem pevné
fáze v uvedených systémech. Při řešení projektu se využívalo spolupráce s VÚV v Praze a s ÚJV Řež.
Komplexací radionuklidů a jejím vlivem na šíření radionuklidů
se zabýval další projekt GAČR nazvaný „Vliv huminových látek na
speciaci a migraci radionuklidů v podzemních vodách“ (1998–2000,
Beneš). Radiostopovací metodou byly studovány komplexace europia jako analogu pro trojmocné aktinoidy a vliv huminových látek
na sorpci europia pískem z Gorleben v SRN, kde se uvažovalo o vybudování podzemního úložiště radioaktivních odpadů. Byly vyvinuty
další postupy pro modelování sorpce a migrace europia v nadloží tohoto úložiště a dále uranu, radiostroncia a radiocesia v bentonitu
jako bariéře úložiště radioaktivních odpadů (RAO). Při tomto studiu
byla navázána spolupráce s Institut für Nukleare Entsorgungstechnik
Výzkumného centra v Karlsruhe (INE FZK). Tato spolupráce pokračovala v letech 2001–2004 účastí KJCH (Beneš) na projektu 5. rámcového programu Evropské Unie (EU) nazvaném „Humic Substances in
Performance Assessment of Nuclear Waste Disposal: Actinide and Iodine Migration in the Far-Field“ (HUPA), koordinovaném INE FZK.
V tomto projektu byla KJCH zodpovědná za část věnovanou hod-
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nocení metod studia komplexace radionuklidů s huminovými látkami
a podílela se i na studiu vlivu huminových látek na migraci radionuklidů z úložišť RAO. Byla studována komplexace Eu, Th a U(VI)
s huminovou kyselinou typu Aldrich, přičemž byly porovnány metody
použité pro tento účel. Dále byly analyzovány vazba uranu v odpadech z těžby a úpravy uranové rudy a jeho uvolňování z nich. Kromě
s INE FZK spolupracovala KJCH na tomto úkole zejména s s Ústavem
radiochemie Výzkumného centra Rossendorf (IfR FZR) a s University
of Manchester, Velká Británie.
Účast katedry na projektu HUPA byla podpořena paralelním grantovým projektem od Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO)
v Praze nazvaným „Migrace aktinidů a jódu v přírodním prostředí“
(2002–2003, Beneš). V něm jakož i v navazujícím projektu SÚRAO
„Analýza speciace a sorpce aktinidů v podzemních vodách horninového prostředí a v bariérách úložišť odpadů“ (2004–2006, Beneš) byly
získány nové poznatky o tvorbě a náboji humátových komplexů thoria a šestimocného uranu. Pro popis komplexace byl navržen zcela
nový model založený na určení střední molekulové hmotnosti huminové kyseliny. Dále byly studovány možnosti využití výpočetního programu PHREEQC pro modelování dynamiky sorpce a desorpce radionuklidů na horninových materiálech jako součásti popisu transportu
radionuklidů v geologickém prostředí.
Pracovníci KJCH se dále zúčastnili mezinárodního projektu
Evropské jaderné agentury (OECD Nuclear Energy Agency, Paris)
„Sorption Project II“ (2000–2001, Štamberg), jehož cílem bylo zdokonalit získávání vstupních dat o záchytu radionuklidů horninami
a minerály pro modelování migrace radionuklidů z úložišť radioaktivních odpadů. V široké mezinárodní spolupráci (19 skupin z 11 zemí)
byly srovnány výsledky modelování záchytu neptunia, uranu a radiokobaltu na jílových minerálech.
Na základě úspěšného řešení úkolů 5. rámcového programu EU katedrou byla škole nabídnuta účast v projektu 6. rámcového programu
EU „Network of Excellence in Actinide Sciences“ (ACTINET), která
se realizovala v letech 2004–2008 (kontaktní osoba za ČVUT Beneš,
od roku 2007 John). Výzkum v rámci ACTINET probíhal na základě interních spoluprací účastníků, projekt nabízel jen ﬁnancování
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cestovních a pobytových výloh účastníků a nákladů na provoz zařízení poskytnutých k výzkumu v jeho rámci. KJCH využila takové
spolupráce s IfR FZR při budování laboratoře laserové ﬂuorescence
(TRLFS) v roce 2005. Tato metoda umožňuje přímo analyzovat speciaci některých prvků v nízkých koncentracích v roztoku a stanovit
konstanty stability identiﬁkovaných komplexů, což značně rozšířilo
možnosti výzkumné práce katedry a CRRC.

Laboratoř laserové ﬂuorescence
Mimo hlavní směry výzkumu v této skupině byl v letech 1996–
–98 řešen grantový projekt GAČR „Jaderně chemické metody v analýze opotřebování materiálů. Využití pro studium abraze tvrdé zubní
tkáně“ (Gosman). Grant byl řešen ve spolupráci s Výzkumným ústavem stomatologickým v Praze a bylo v něm zkoumáno opotřebení
tvrdé zubní tkáně a dalších materiálů při čištění zubů s různými druhy
zubních past. K tomu bylo využito značení studovaných materiálů implantací odražených radioaktivních atomů dceřiných produktů 226Ra
ve vakuu. Byla navržena nová metoda hodnocení abrazivity zubních
past a prostudován vliv složení zubních past na jejich abrazivitu.
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V roce 2005 převzal vedení pracovní skupiny Mgr. Vopálka, který
připravoval a pak řídil účast skupiny na řešení VZ „Bezpečnost jaderných zařízení“ (2005–2011) a několika projektů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO) a SÚRAO. V prvních letech řešení
VZ bylo budováno laserové spektrometrické zařízení, s jehož pomocí
byla studována speciace uranu v uranyl-sulfátových a uranyl-karbonátových roztocích metodou TRLFS. Byly zavedeny metodiky hodnocení komplexních souborů ﬂuorescenčních a UV-Vis spekter na základě faktorové analýzy a s použitím speciačního programu PHREEQC. Těmito metodami se podařilo určit konstanty stability uranylsulfátových komplexů a komplexu Ca2 UO2 (CO3 )3 významného pro
chování uranu v přírodních vodách. Bylo dokončeno studium komplexace thoria s huminovou kyselinou elektroforetickou metodou v širokém rozsahu podmínek. Z výsledků bylo určeno složení vznikajícího
komplexu a stanovena jeho konstanta stability. Dále byly studovány
speciace a sorpce uranu v a na horninových materiálech z ložiska
Ruprechtov (severozápadní Čechy) ve spolupráci s Gesellschaft für
Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) v Braunschweigu (SRN), University of Helsinki a ÚJV Řež. Výsledky byly prezentovány v rámci
nehrazené účasti KJCH (Beneš, Vopálka) na projektu 6. rámcového
programu EU FUNMIG („Fundamental Processes of Radionuclide
Migration“, 2005–2008), který se mimo jiné zabýval studiem tohoto
ložiska jako analogu úložiště vysoce aktivních odpadů. V tomto období se s podporou VZ Mgr. Vopálka účastnil aktivně i řešení dalšího
projektu EU NF-PRO („Understanding the Near Field in Repositories“, 2004–2007).

Další témata řešená ve VZ byla sorpce radiocesia na bentonitu,
ve spolupráci s TU-VŠB Ostrava, a sorpce 137Cs, Pu a Am na přírodních jílech, ve spolupráci s Ústavem fyziky ve Vilniusu (Litva). Jak
bentonit tak jíly mohou sloužit jako bariérové materiály úložišť RAO.
Sorpce na obou materiálech byla popsána nově navrženými modely,
přičemž byly vyvozeny závěry o vlivu složení přírodních jílů na sorpci.
Ve spolupráci s Ústavem fyziky byl studován i vliv sorpce na chování
137Cs v Baltickém moři.
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Studium sorpce radionuklidů na přírodních materiálech bylo námětem i projektů navazujících na VZ: ve spolupráci s pracovníky
Divize chemie palivového cyklu a nakládání s odpady ÚJV Řež byl
v letech 2005–2008 řešen projekt MPO „Výzkum bariér úložišť radioaktivních odpadů“ a v letech 2006–2009 projekt MPO „Aplikace inovativních sanačních technologií a postupů při odstraňování následků
chemické těžby uranu“. V těchto projektech byly s využitím metodik vyvíjených také ve VZ připravovány podklady pro modelování
migrace radionuklidů v bariérách úložišť RAO a pro návrh remediačních technologií fukoidových pískovců v lokalitě Stráž pod Ralskem
zasažené podzemním vyluhováním uranu.

Cela na měření difúze v horninových materiálech
Detailně byly vyvinuté postupy modelového hodnocení speciace
a migrace radionuklidů popsány ve zprávách pro SÚRAO v rámci
řešení projektů „Rozvoj pokročilých metod studia speciace a popisu
sorpce aktinidů“ (2007–2009) a „Vybrané pokročilé metody studia migrace kritických radionuklidů v okolí úložišť radioaktivních odpadů“
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(2011–2012). Jde např. o základní rozbor možností modelování multikomponentního transportu v porézních vrstvách s použitím geochemického programu PHREEQC a studii možnosti kvantově-chemické
interpretace UV-Vis a ﬂuorescenčních spekter uranyl-sulfátových komplexů. Studium sorpce a migrace radionuklidů v současné době pokračuje v rámci projektu MPO „Výzkum vlastností materiálů pro
bezpečné ukládání radioaktivních odpadů a vývoj postupů jejich hodnocení“ (2009–2013, Vopálka).
Výzkum separačních metod v radiochemii navázal na výsledky dosažené v předchozím období se sorbenty typu PAN. V období 1988–90 byla ve spolupráci s Výskumným ústavem jadrových
elektrární (VUJE) v Trnavě studována možnost jejich použití při
zpracování různých typů radioaktivních odpadů v rámci státního
úkolu RVT „Rekonštrukcia a vyraďovanie jadrových elektrární z prevádzky“ (Šebesta). V roce 1992 byl řešen grantový projekt Federálního výboru pro životní prostředí „Ověření technologie snížení aktivity vody bazénu dlouhobého skladu vyhořelého paliva JE A-1“ zaměřený na vytvoření podmínek pro zneškodnění ozářeného paliva z této
jaderné elektrárny odstavené po havarii. Výsledky dosažené použitím
kompozitního měniče iontů NiFC-PAN byly využity v provozním měřítku AEA Technology, UK, která k odstranění 80 TBq 137Cs použila
sorbent vyrobený na KJCH-FJFI, což umožnilo vyvezení paliva z bazénu. V návaznosti na tuto provozní aplikaci uzavřela ﬁrma NUKEM
(SRN) licenční smlouvu s FJFI-ČVUT na výrobu tří typů dalších
kompozitních sorbentů založenou na patentu z roku 1992 (Šebesta).
Tato smlouva byla první licenční smlouvou fakulty od jejího založení.
V rámci projektu MAAE „Combined Methods of Liquid Radioactive Waste Treatment“ (1998–2001, Šebesta) a EU projektu INCOCopernicus „Highly Versatile but Sustainable Processes for the Removal of Radionuclides from Radioactive Wastes“ (SUSRAD, 1998–
2001, John) byl prováděn vývoj nových technologií zpracování kapalných RAO obsahujících komplexotvorné látky pomocí fotokatalytického rozkladu organických komplexantů a jejich komplexů s radionuklidy. Vyvinuté technologie byly ověřovány s reálnými vzorky
z jaderné elektrárny typu VVER.
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Sorbent NiFC-PAN připraven k odeslání do Anglie (1995)
S ﬁnanční podporou US DOE byla v roce 1993 zahájena spolupráce koordinovaná Institute for Central and Eastern European
Cooperative Environmental Research (ICEECER) při Florida State
University (Šebesta). V letech 1994–1995 byla zkoumána chemická
a radiační stabilita vybraných kompozitních měničů iontů pro Sandia
National Laboratory. Později byl pro Lockheed Martin Idaho Technologies Company a Idaho National Environmental Engineering Laboratory prováděn výzkum technologií separace 137Cs pomocí sorbentu
AMP-PAN z kyselých, vysoce solných roztoků po přepracování ozářeného jaderného paliva (1996–2000).
Nezávisle na ICEECER v rámci tzv. „Memorandum of Understanding“ (1993–1995, Šebesta) bylo ve spolupráci s Los Alamos National
Laboratory testováno 17 typů kompozitních sorbentů pro jejich případnou aplikaci při zpracování kapalných RAO z Hanfordu (USA).
V roce 2003 byla ověřována možnost granulace speciálních práškovi-
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tých měničů iontů pomocí PANu pro ANSTO, Australie (Šebesta).
Pro jadernou elektrárnu Dounreay v Anglii byly v rámci serie projektů testovány laboratorní kompozitní sorbenty vyrobené na KJCH
a porovnávány s komerčními materiály. Cílem prací bylo speciﬁkovat
optimální sorbenty pro separaci 137Cs, 90Sr a 60Co z vysoce solných
odpadů vznikajících při zpracování chladiva (Na, K) z experimentálních rychlých reaktorů (2002–2004, Šebesta).
Od roku 2001 začal na katedře vývoj a testování nového typu
kompozitních materiálů, tzv. pevných extrahentů (PEX), jejichž příprava vycházela z technologie přípravy kompozitních měničů iontů
s PANem. Vyvinutý postup umožňuje do porézní matrice polyakrylonitrilu zabudovat libovolné extrakční činidlo. Počáteční vývoj těchto
materiálů probíhal ve spolupráci se zahraničními pracovišti v USA
a jeho výsledkem jsou 4 mezinárodní patenty (Šebesta).
V roce 2003 přešel doc. Šebesta do CRRC a těžiště výzkumu
v oblasti separačních netod v radiochemii se přesunulo na toto pracoviště (ředitel doc., od r. 2005 prof., John), nicméně na projektech
CRRC se podíleli i pracovníci KJCH. V dalším roce se CRRC zapojilo do projektu EU EUROPART („European Research Program
for the Partitioning of Minor Actinides from High Active Wastes Issuing the Reprocessing of Spent Nuclear Fuels“, 2004–2007, John)
6. rámcového programu EU. V tomto projektu byla za účelem vývoje
nových separačních postupů pro P & T (Partitioning and Transmutation) technologie přepracování ozářeného jaderného paliva navržena
a testována celá řada nových PEX založených na různých typech substituovaného calix[4]arenu a na extrahentu TODGA nebo C5 −BTBP.
Jejich vlastnosti – zejména závislosti rozdělovacích koeﬁcientů Am,
Cm, Eu a Pu na pH, kinetika záchytu a kapacita materiálů – byly studovány pomocí radiostopovacích technik ve vsádkových i kolonových
experimentech. Toto studium bylo podpořeno paralelním grantem od
SÚRAO „Vývoj a testování pevných extrakčních činidel“ (2004–2006,
John).
Výzkum PEX pokračoval i v dalších letech účastí na integrovaném
projektu 7. rámcového programu EU ACSEPT („Actinide Recycling
by Separation and Transmutation“, 2007–2012, John) a také v rámci
VZ „Bezpečnost jaderných zařízení“ (2005–2011, John). Na základě
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provedených studií bylo navrženo principiální schéma dvoustupňového chromatograﬁckého procesu pro separaci minoritních aktinoidů
(Am a Cm) z vysoce aktivních odpadů vznikajících při přepracování
ozářeného jaderného paliva. Dále byla navržena principiálně nová metoda použití vyvinutých PEX, případně čistého nosiče na bázi polyakrylonitrilu, pro konverzi roztoků aktinoidů na jejich pevné oxidy.
Tato metoda je použitelná nejen pro přípravu oxidů jednotlivých aktinoidů, ale i jejich směsí. Metoda byla prakticky ověřena připravou
serie oxidů uranu a lanthanoidů jako analogů minoritních aktinoidů.
Vlastnosti získaných materiálů byly prostudovány pomocí vhodných
analytických technik jako je SEM, XRD, TG/DTG s analýzou spalných plynů, atp.

Další směr výzkumu v této oblasti se týkal vývoje metod minimalizace a zneškodnění kapalných RAO vznikajících při provozu
a ukončování provozu jaderně-energetických zařízení. Jeho rámcem
byla účast CRRC v projektu MAAE „New Developments and Improvements in Processing of Problematic Radioactive Waste Streams“
(2003–2006, John). V něm byly navrženy a prostudovány možnosti
zpracování použitých moderních dekontaminačních roztoků a koncentrátů z provozních odparek jaderné elektrárny a jiných vysoce solných
roztoků. Bylo navrženo principiální schéma procesu pro zpracování
tohoto typu odpadů, které se stalo součástí technického dokumentu
(TECDOC) MAAE. Tyto problémy byly řešeny i ve výše uvedeném
VZ (2005–2011, John), kde při vývoji procesu pro zpracování použitých moderních dekontaminačních roztoků byla studována degradace
používaných komplexotvorných látek a jejich komplexů s radionuklidy
nebo kovy. Při studiu zpracování koncentrátů z provozních odparek
jaderné elektrárny a jiných vysoce solných roztoků byla sledována
možnost regenerace makrosložek roztoků pro opakované použití a dekontaminace vzniklých roztoků se sníženou solností na úroveň umožňující jejich deklasiﬁkaci. Byly využívány kompozitní materiály s pojivou matricí na bázi modiﬁkovaného polyakrylonitrilu. V závěrečné
fázi řešení VZ byla provedena studie možnosti dekontaminace použitých organických extrakčních roztoků od radionuklidů a kovů, které
lze obtížně reextrahovat.
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Byla otestována široká škála potenciálně vhodných sorbentů, pro
nejperspektivnější z nich byly stanoveny sorpční kapacity pro Ru a Y
a provedeny kolonové experimenty.
Kromě výše uvedené separace radionuklidů pro účely zneškodňování radioaktivních odpadů bylo od roku 2004 studováno i využití
nových materiálů a metod v oblasti ultrastopové analýzy. Nejprve
byly při řešení projektu GAČR „Vývoj pevných extrahentů pro radiochemickou aktivační analýzu (RNAA)“ (Šebesta, 2004–2006) testovány tři nové PEX se zabudovanými extrakčními činidly. S použitím jednoho z nich (ALIQUAT 336) byla vypracována nová metoda
stanovení ultrastopových množství rhenia v biologických a environmentálních vzorcích. Byly stanoveny obsahy Re v referenčních materiálech. Dále byly zkoumány nové postupy radiochemické separace
při stanovení 99Tc pomocí RNAA (projekt GAČR „Použití jaderných
analytických technik ke studiu interakce 99Tc a Re v životním prostředí“, 2008–2010, Šebesta).
V rámci VZ „Využití radionuklidů a ionizujícího záření“ (2007–
–2012, John) byla pozornost zaměřena na stanovení čistých zářičů
beta, např. 90Sr, nízkoenergetických zářičů gama, např. 59Ni, a plutonia ve vzorcích životního prostředí. Součástí tohoto VZ byl také vývoj
metod přípravy vzorků pro radiouhlíkové datování pomocí urychlovačové hmotnostní spektrometrie (AMS). V letech 2008–2009 se Ing.
Němec v rámci dlouhodobého pobytu na Universität Bern a ETH
Zürich (Švýcarsko) podílel na vývoji unikátního zařízení AGE-1 (Automated Graphitisation Equipment) pro rychlou automatickou graﬁtizaci přírodních vzorků pro měření 14C na AMS. Byly také navrženy a ověřeny nové postupy pro separaci celulózy ze vzorků dřeva
pro radiouhlíkové datování. Ve všech studiích byl kladen důraz na
použití pevných extrahentů, vývoj nových analytických postupů pro
konkrétní matrice a uplatnění získaných výsledků v analytické praxi.
Do oblasti využití separačních metod patří i vývoj metod čištění
kontaminovaných půd. V rámci projektu MPO „Dekontaminace půdy
zamořené těžkými kovy nebo radionuklidy“ (2004–2006, Němec) byly
vyzkoušeny nové laboratorní elektrochemické postupy a v navržených
aparaturách úspěšně použity k dekontaminaci zeminy od Cs, Ag, Hg
a Co. Ve ﬁnále byla vyrobena elektrolytická dekontaminační apara-
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tura pro zpracování až 0,5 kg zeminy. V navazujícím projektu „Technologie elektrochemické dekontaminace zemin“ (2007–2010, Němec)
byly dříve získané poznatky použity pro vytvoření čtvrtprovozního
zařízení pro elektrokinetickou dekontaminaci, jehož funkce byla ověřena dekontaminací 300 kg zeminy uměle kontaminované radioizotopem Co. Na základě získaných výsledků byl vytvořen projekt provozního dekontaminačního zařízení včetně provozního předpisu a výkresové dokumentace.

Výzkum v oblasti radiační chemie se po roce 1990 rozvíjel na
KJCH nejprve ve dvou směrech: jednak pokračovalo studium radiačního ovlivnění katalyzátorů heterogenních katalytických reakcí, jednak bylo nově vyvíjeno použití radiačních metod ke snižování zátěže
životního prostředí odpady a exhalacemi. Výzkum radiační katalýzy
probíhal v letech 1992–97 převážně v rámci interních grantových projektů ČVUT (Pospíšil). Zaměřil se na studium katalyzátorů heterogenních katalytických procesů ovlivněných ionizujícím zářením, interakce ionizujícího záření s tuhou fází a na praktické využití radiačněkatalytických efektů. Byly studovány metody přípravy směsných oxidových katalyzátorů typu Bi2 O3 −XO (X = Cu a Ni) ovlivńující jejich
fyzikálně chemické vlastnosti. Tyto systémy jsou základem katalyzátorů pro některé průmyslové oxidační procesy. Modiﬁkace jejich
katalytické aktivity ionizujícím zářením byla testována modelovou
nízkoteplotní redox reakcí a ovlivnění jejich chemické reaktivity naopak typickým topochemickým procesem – vysokoteplotní redukcí
vodíkem.

Od roku 1999 bylo studium radiačního ovlivnění vlastností pevných katalyzátorů zahrnuto do řešení VZ „Využití radionuklidů
a ionizujícího záření“ (1999–2004, Múčka). V jeho průběhu byl zkoumán vliv ionizujícího záření na katalytické vlastnosti směsných oxidových systémů typu NiO−Y2 O3 a NiO−ThO2 . Systém NiO−ZnO byl
studován z hlediska jeho geneze. Získané poznatky významně přispěly
k prohloubení znalostí o kinetice tvorby směsných oxidů a o mechanismu jejich radiačního ovlivnění.
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Rentgenová strukturální analýza oxidů a nanočástic
Studium později pokračovalo i v rámci druhého VZ „Využití radionuklidů a ionizujícího záření“ (2007–2012, Pospíšil) hledáním dalších
způsobů ovlivnění fyzikálně chemických parametrů a katalytické aktivity směsných oxidů NiO−TiO2 (iontová implantace, řízená parciální
redukce aj.).
V roce 2002 započalo ve spolupráci s Fyzikálním ústavem AVČR
také studium radiačního ovlivnění luminiscenčních vlastností oxidových a perovskitových materiálů. Jedním z konečných cílů tohoto studia byla příprava scintilátorů s vysokou radiační stabilitou. Postupně
byly studovány materiály typu PbWO4 :YMo, YAlO3 :CeZr. Kromě
zjištění jejich radiační stability bylo jednoznačně prokázáno, že ionizujícím zářením lze významně ovlivnit jejich luminiscenční vlastnosti.
První práce směřujíci k aplikaci radiačních metod k čištění
odpadních vod byly provedeny v letech 1993–94 pro Třinecké železárny a.s., Třinec. Byly zaměřeny na radiační degradaci vybraných
polutantů v odpadních vodách, na studium možností radiační modiﬁkace ﬁltrovatelnosti kalů a vlastností některých sorbentů používaných při čištění vod. Poté byla v rámci projektu GAČR „Radi-
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ační degradace chlorovaných organických sloučenin se zaměřením na
chlorované bifenyly“ studována dechlorace polychlorovaných bifenylů
(PCB) a perchlorethylenu (PCE) jejich ozářením v alkalickém roztoku 2-propanolu urychlenými elektrony.

Aparatura pro radiační dechloraci
Byl vyšetřen vliv způsobu ozařování na průběh této reakce
(Múčka, 1994–96). Vzhledem k vysokému radiačnímu výtěžku je tento
způsob zneškodňování uvedených toxických látek principiálně použitelný pro realizaci v praxi. Byla sestavena průtoková aparatura
vhodná pro radiační dechloraci větších objemů roztoku (cca 50 ℓ).
V navazujícím projektu GAČR „Výzkum radiační degradace polychlorovaných bifenylů v technických médiích s vysokým obsahem PCB
svazkem urychlených elektronů“ (Múčka, 1998–2000) byl podrobně
studován vliv přídavku tuhých promotorů (modiﬁkátorů) na kinetiku a účinnost dechlorace PCB a PCE ve statických laboratorních
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podmínkách a byla sledována účinnost a analyzovány produkty této
dechlorace v závislosti na podmínkách ozařování v průtokové aparatuře. Byla navržena a ověřena možnost částečné separace těkavých
produktů dechlorace destilací za sníženého tlaku.
Dalším krokem v rozvoji této problematiky bylo studium radiační
dechlorace škodlivin přítomných v reálných vodách různého původu
(studniční, říční), provedené v rámci projektu GAČR „Výzkum radiační degradace vybraných polutantů, zejména alifatických chlorovaných uhlovodíků v přírodních a odpadních vodách“ (Múčka, 2002–
–2004). Zde byl nejprve zkoumán rozklad trichlorethanu, trichlorethenu, PCE a chloridu uhličitého případně jejich směsi v laboratorních podmínkách. Bylo potvrzeno, že tento rozklad je proveditelný
i v reálných vodách. Sníženou účinnost procesu lze zvýšit přídavkem
dusičnanů do vody. Podrobněji byly možnosti zvýšení účinnosti čištění vod zkoumány v navazujícím postdoktorském projektu GAČR
„Výzkum tuhých promotorů při radiační dechloraci alifatických chlorovaných uhlovodíků a radiačním odstraňování těžkých kovů ve vodných roztocích“ (Čuba, 2004–2006). Byl sledován vliv přítomnosti
komplexotvorných činidel (EDTA, kyselina šťavelová a citronová) na
radiační redukci kadmia a olova v závislosti na pH a přítomnosti
pevných oxidů kovů, bentonitu a dalších promotorů. Studium dechlorace dále prohloubilo poznatky o vlivu tuhých promotorů na kinetiku
a mechanismus dechlorace.
Studium využití ionizujícího záření k likvidaci bionedegradabilních kontaminantů v odpadních vodách (těžké kovy, chlorované uhlovodíky) pokračovalo i v rámci obou VZ „Využití radionuklidů a ionizujícího záření“ (1999–2004, Múčka, 2007–2012, Pospíšil). Byla navržena a veriﬁkována metoda stanovení reakčních řádů radiačně indukovaných dechlorací alifatických chlorovaných uhlovodíků a byly nalezeny optimální experimentální podmínky radiačního odstraňování
iontů kobaltu a niklu a navržen jeho mechanismus. Bylo prokázáno,
že za určitých podmínek je determinujícím procesem radiační srážení
uhličitanů těchto kovů. Bylo zahájeno systematické studium možností
využití fotochemických procesů, vyvolaných UV zářením, k odstraňování toxických kovů.
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Stanovení těžkých kovů metodou AAS
V roce 2000 byl na KJCH ve spolupráci s VŠCHT zahájen také
aplikovaný výzkum v rámci projektu GAČR „Intenziﬁkace kalového
hospodářství a možnosti potlačení pěnění na čistírnách odpadních
vod pomocí radiační technologie“ (Pospíšil, 2000–2002). Byly vypracovány optimální techniky ozařování pěny a kalu urychlenými elektrony i gama zářením a studovány vlivy aplikované dávky a dávkové
rychlosti pro optimalizaci hygienizačního efektu, dosažení minimální
pěnivosti a zlepšení rozložitelnosti kalu při anaerobní stabilizaci.
Mimo tyto dva základní směry aplikace radiační chemie byly na
KJCH a CRRC také sledovány otázky radiační koroze materiálů a radiační stability látek významných pro jaderné technologie. První problém se týkal koroze kontejneru pro ozářené jaderné palivo. V letech
2005–2007 byla s podporou interního grantu ČVUT (Čuba) a SÚRAO
sledována koroze oceli ve styku s vodou při ozařování gama zářením
nebo urychlenými elektrony v závislosti na dávce záření, teplotě a dalších podmínkách. Dále byla zkoumána radiační stabilita extrakčních
činidel určených k použití při přepracování ozářeného jaderného paliva (projekty DAAD „Optimisation of Radiation Stability of Functi-
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onalised Calix[4]arenes“, John, 2005–2006 a GAČR „Extrakční vlastnosti a radiační stabilita derivátů thiacalixarenu“, Čuba, 2007–2009).
Od roku 2007 se na katedře a v CRRC rozvíjí nový směr radiační chemie zaměřený na přípravu nanomateriálů ozařováním roztoků vhodných prekurzorů ionizujícím nebo UV zářením. První práce
v tomto směru byly provedeny v rámci VZ. Ve spolupráci s dalšími pěti účastníky byl řešen projekt AVČR „Nanotechnologie pro
společnost – Nanokompozitní, keramické a tenkovrstvé scintilátory“
(Múčka, 2008–2011). Radiačně nebo fotolyticky byly z vodných roztoků vylučovány prekurzory ve formě vhodné pro přípravu superrychlých scintilačních materiálů a nanočásticových kovových a oxidových
katalyzátorů. Tímto způsobem byla provedena preparace různých nanočástic Ag, Cu a oxidů NiO, ZnO, CuO Cu2 O, TiO2 , Al2 O3 , Y2 O3 ,
Y3 Al5 O12 , Lu3 Al5 O12 a u některých byly studovány ve spolupráci
s Fyzikálním ústavem AVČR jejich luminiscenční a na KJCH jejich
katalytické vlastnosti.
V r. 2008 byly v rámci posledně zmíněného VZ zahájeny práce
zabývající se radiačně chemickou problematikou v biologických systémech, která je dále rozvíjena.
Mimo uvedené základní směry výzkumu je na KJCH a CRRC
v posledních letech věnována pozornost využití radionuklidů v lékařství. V roce 2002 bylo zahájeno studium přípravy radioaktivní
fólie obsahující 166Ho určené k zevní terapii kožních lézí. Folii s homogením radiačním polem se podařilo připravit vakuovým napařením kovového holmia a ozářením v jaderném reaktoru. Tento způsob
byl patentován (Silber et al.). V oblasti přípravy nových značených
sloučenin perspektivních pro použití v medicině jsou studovány syntéza a vlastnosti triterpenických derivátů s cytotoxickou a protivirovou aktivitou, značených izotopy vodíku, uhlíku, dusíku a bromu.
Značná pozornost byla věnována také přípravě nových kandidátů pro
in vivo testování na různých nádorových liniích ve spolupráci s UP
Olomouc a ﬁrmou Betulinines. Výsledkem je jeden evropský patent.
Cílem prací v této oblasti byla dále identiﬁkace a popis mechanizmu
účinku nejaktivnějších derivátů (VZ „Využití radionuklidů a ionizujícího záření“ 2007–2012, John).
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Podrobnější údaje o projektech, tématech vědecké práce a publikacích KJCH a CRRC v letech 2007–2010 lze nalézt ve výročních
zprávách za tyto roky 43;44 . Zde je také popsáno aktuální přístrojové
vybavení pracovišť.
Pracovníci KJCH se zúčastnili jako hlavní organizátoři nebo členové organizačních výborů případně mezinárodních poradních výborů pořádání mnoha vědeckých konferencí s jaderně chemickou
nebo environmentální tematikou. Šlo především o řadu mezinárodních radiochemických konferencí (1969 na Zvíkově, 1975, 1998, 2002,
2006, 2010 v Mariánských Lázních), International Symposium on
Radioecology (1992 ve Znojmě), Separation of Ionic Solutes (1993
Stará Lesná), Nukleonika (1995 v Praze), International Symposium
and Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe (1996 a 1998 ve Varšavě, 2000 v Praze), NATO Advanced Study Institute – Chemical Separation Technologies and Related
Methods of Nuclear Waste Management (1998 v Dubně), Nuclear
and Radiochemistry (2000 Pontresina, 2004 Aachen, 2008 Budapest).
Dále přednesli řadu vyzvaných přednášek po celém světě a zúčastnili
se několika expertních misí.

Na závěr lze konstatovat, že KJCH má za sebou 55 let úspěšné
činnosti ve výuce i ve vědecko výzkumné práci. Mladí pracovníci katedry mají tedy na co navazovat při dalším šíření jejího dobrého jména
i v budoucnosti.

Děkuji všem svým současným i minulým spolupracovníkům z KJCH
i CRRC, kteří poskytli podklady a četná upřesnění k historii obou
pracovišť, a Ing. A. Fuksovi za pečlivé typograﬁcké zpracování textu.
Za obsáhlejší kritické připomínky a diskuse jsem zavázán zejména
prof. Ing. V. Múčkovi, DrSc. a prof. Ing. J. Johnovi, CSc. Za zájem
a posouzení obsahu i textu děkuji také kolegům mimo katedru prof.
Ing. Z. Janoutovi, CSc. a prof. RNDr. I. Krausovi, DrSc.
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55 Years of Education and Research at the Department of
Nuclear Chemistry of the Faculty of Nuclear Sciences and
Physical Engineering of the Czech Technical University in
Prague
The concise history of the Department of Nuclear Chemistry from
its foundation in 1957 is described. The description is divided into
three parts dealing with the beginnings and personal development of
the Department, pre- and postgradual education and basic as well as
applied research at the Department.
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