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Zápis č. 1 

z 1. schůze výboru Odborné skupiny jaderné chemie ČSCh (OSJCH). 

konané dne: 10.3.2015 v budově  FJFI, Praha 1 

 

Přítomni:  V. Bečková, J. John, O. Lebeda, J. Mizera, V. Plaček, Z. Prášil, D. Sas, 

B. Sedlářová, S. Smrček 

Host: M. Němec 

Omluveni: V. Hanus, P. Kovařík, M. Matějka  

Nepřítomni: M. Matucha, A. Vokál, M. Vobecký  

 

Program: 

První část, řídí staré předsednictvo.  

Podrobnosti k jednotlivým bodům viz kopie prezentace v příloze. 

1. Zpráva o činnosti OS v roce 2014 

Zprávu o činnosti OS v roce 2014 přednesl odstupující předseda OSJCH kol. John ve 

struktuře, v jaké je předávána HV ČSCH a dále postupována ČSVTS. Nejvýznamnější 

aktivitou bylo uspořádání 17. Radiochemické konference (RadChem 2014, viz bod 4 

níže). 

2. Zpráva o činnosti zástupce OS v Division of Nuclear and Radiochemistry (DNRC) 

EuCheMS 

Kol. John podal výboru OS přehled své činnosti ve funkci tajemníka Division of Nuclear 

and Radiochemistry EuCheMS. Nejvýznamnější aktivitou v roce 2014 bylo uspořádání 

výročního zasedání DNRC v průběhu RadChem 2014.  

3. Představení medaile Vladimíra Majera, projednání nových návrhů na udělení medaile 

Prof. John představil novou medaili Vladimíra Majera a historii jejího vzniku. První 

medaile byla udělena in memoriam prof. Ing. Petru Benešovi, DrSc. v průběhu 

17. Radiochemické konference. V následné diskusi přítomní vysoce ocenili zásluhy 

kol. Vobeckého na vzniku medaile. 

Úkoly:  

a) kol. Lebeda prověří možnost přihlásit medaili do soutěže o medaili roku, pokud taková 

soutěž existuje. 

b) Kol. John bude kontaktovat numismatické oddělení Národního muzea a nabídne mu 

jeden exemplář medaile do jeho sbírek 

Návrhy udělení medailí: 

a) Ing. Miloslav Vobecký, CSc. – navrhovatel ing. Mizera „Za vědecké výsledky v oboru 

instrumentálních analytických metod a za zásluhy o rozvoj tohoto oboru v České 

republice i bývalém Československu.“ Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Medaile 

Č E S K Á  S P O L E Č N O S T  C H E M I C K Á  
o d b o r n á  s k u p i n a  j a d e r n é  c h e m i e  
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bude předána v průběhu semináře IAA 15, organizačně zajistí kol. Mizera, členové 

výboru OSJCH se pokud možno zúčastní předání. 

b) Doc. RNDr. Adolf Zeman, CSc. – navrhovatel ing. Vobecký „Za zásluhy o rozvoj 

jaderné chemie a aktivní účast na zavádění nového studijního oboru jaderná chemie na 

FJFI ČVUT v Praze.“ Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Medaile bude předána při 

osobní návštěvě, organizačně zajistí kol. John. 

Kol. John oba laureáty vyrozumí o udělení medaile (cc celý výbor) 

4. Zpráva o průběhu 17. Radiochemické konference 

Kol. John referoval o úspěšném průběhu RadChem 2014. S 321 účastníky a 412 přijatými 

příspěvky se RadChem stala největší konferencí pokrývající celou širokou oblast jaderné 

chemie. Abstrakty příspěvků byly vydány jako Booklet of Abstracts (elektronický 

sborník), vybrané příspěvky vyjdou jako „Selected Papers“ v dubnovém čísle JRNC. 

Konference skončila pozitivně i ekonomicky – OSJCH a OS Speciálních instrumentálních 

metod SS JMM si rozdělily vzniklý zisk. 

5. Zpráva o hospodaření 

Hospodaření OSJCH je v přebytku, OSJCH má na účtu HV ČSCH rezervu v aktuální výši 

140 164 Kč. 

6. Volby nového předsednictva 

Do nového předsednictva byli zvoleni následující kolegové, respektive kolegyně, kteří 

získali uvedený počet hlasů. Do žádné funkce nebyl(a) navržen(a) více než jeden 

kandidát(ka) 

Předseda: kol. John – 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se. 

1. místopředsedkyně: kol. Sedlářová – 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se. 

2. místopředseda: kol. Matějka – 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se. 

Hospodář: kol. Kovařík – 8 pro, 0 proti, 1 zdržel se.  

Tajemník / zapisovatel: kol. Sas – 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se. 

 

Přestávka, další jednání řídí nové předsednictvo 

7. Rozdělení úkolů a zodpovědnosti 

a) web – kol. Sas s podporou kol. Němce, případně kol. Matějka 

b) akce pořádané OS, nebo na jejichž pořádání se OS podílí 

U akcí, kde je OSJCH pouze spoluorganizátorem, byli určeni garanti akcí, kteří budou 

spolupracovat s hlavními organizátory a garantovat „viditelnost“ a podíl OSJCH 

i) Radiochemická konference – KJCH FJFI, garant kol. John 

ii) seminář Radioanalytické metody – IAA (pořádá SS JMM) – garant kol. Mizera 

iii) Mezinárodní konference o separační chemii a analýze toxických látek (pořádá 

Institut ochrany obyvatelstva MV – GŘ HZS ČR) – garant kol. Sas 

iv) jednorázové přednášky a semináře 

Členové výboru se budou snažit zajistit u relevantních akcí pořádaných jejich 

institucemi spolupořadatelství OSJCH. V těchto případech bude pro šíření 

informací o akci využita i databáze členů OSJCH. 

Kol. John prověří na KJCH možnost uvádět OSJCH jako spoluorganizátora 

(alespoň vybraných) katedrálních seminářů. 
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8. Návrhy a diskuse dalších nových aktivit 

Kol. Bečková a kol. Mizera připraví články do Bulletinů ČSCH a SS JMM. 

9. Různé 

a) Výbor OSJCH přijal rezignaci kol. Prášila na funkci revizora. Výbor děkuje kol. 

Prášilovi za jeho dlouholetou práci. 

b) Výbor kooptoval ing. Mojmíra Němce, PhD. (KJCH FJFI ČVUT v Praze) za nového 

člena výboru. Hlasování – 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se. 

 

 

Zapsal: J. John 

 

 

Přílohy: 

1. Prezenční listina 

2. Prezentace s detaily k jednotlivým bodům jednání 
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OS „Jaderná chemie“ 
Česká společnosti chemická 

Schůze výboru 10.3.2015 

Program: 
První část, řídí staré předsednictvo 

• Zpráva o činnosti OS v roce 2014 
• Zpráva o činnosti zástupce OS v Division of Nuclear and Radiochemistry 

EuCheMS 
• Představení medaile Vladimíra Majera, projednání nových návrhů na udělení 

medaile 
• Zpráva o průběhu 17. Radiochemické konference 
• Zpráva o hospodaření 
• Volby nového předsednictva 

 
Přestávka, další jednání řídí nové předsednictvo 
• Rozdělení úkolů a zodpovědnosti 

• web 
• akce pořádané OS, nebo na jejichž pořádání se OS podílí 

• Radiochemická konference  
• seminář Radioanalytické metody – IAA (pořádá SS JMM) 
• Mezinárodní konference o separační chemii a analýze toxických látek 

(pořádá Institut ochrany obyvatelstva MV – GŘ HZS ČR) 
• jednorázové přednášky a semináře 
• případné další – návrhy 

• Návrhy a diskuse dalších nových aktivit 
• Různé 

Zpráva o činnosti OS v roce 2014 
 
• Publikační činnost 

• Kolektiv: 17th Radiochemical Conference - Booklet of Abstracts, 480 s. 
• Mizera: Přednášky semináře Radioanalytické metody - IAA 13, 68 s. 

• Konference a semináře 
• 17th Radiochemical Conference, Mariánské Lázně, 11.-16.5.2014,  

• Počet příspěvků: 412, zahraničních 298; počet účastníků: 321 
• Seminář Radioanalytické metody - IAA 14, Praha, 25.6.2014,  

• Počet příspěvků: 14; počet účastníků: 35 
• Výstava  

• Technical exhibition held in conjunction with RadChem 2014 conference 
• Udílení ocenění studentům / vědeckým pracovníkům  

• 17th Radiochemical Conference - Students Poster Competition 
• Mezinárodní aktivity 

• EuCheMS - Division of Nuclear and Radiochemistry, prof. J. John - tajemník divize 
• Účast na mezinárodních akcích (za společnost)  

• Zasedání výboru DNRC, Mariánské Lázně, 15.5.2014 
• EuCheMS General Assembly, Toruň, 23.-24.10.2014 
• Meeting of Chairpersons of EuCheMS Divisions/WPs, Istanbul, 2.9.2014 

• Mediální výstupy  
• J. Mizera: 17th Radiochemical Conference, Mariánské Lázně, 11. - 16. 5. 2014 

(RadChem 2014), Bulletin spektroskopické společnosti J.M. Marci, 165 (2014) s. 5-7,  

Zpráva o činnosti zástupce OS v Division of Nuclear and Radiochemistry EuCheMS 
 
Prof. John - tajemník DNRC od 2008–2010, opakovaně na léta 2011–2013 a 2014–2016. 
 
Souhrn činnosti v roce 2014 

• Agenda správy a průběžná aktualizace webových stránek divize jako součásti 
webových stránek EuCheMS (http://www.euchems.org/Divisions/NRC). 

• Příprava a vlastní uspořádání výročního zasedání DNRC, které se konalo dne 15. 
května 2014 v Mariánských Lázních. 

• Podíl a účast na organizačním zajištění mezinárodní EuCheMS 17th Radiochemical 
Conference (RadChem 2014), jejímž garantem byla DNRC a která se konala 11.–16. 
května 2014 v Mariánských Lázních. 

• Zastupování DNRC na EuCheMS Divisions and Working Parties Forum, které se 
konalo dne 1. září 2014 v Istanbulu. 

• Zastupování DNRC na EuCheMS General Assembly, které se konalo ve dnech 23.–24. 
října 2014 v Toruni. 

• Podíl na vydávání Newsletter. 

• Průběžná aktualizace Diary of Future Events (10-years Calendar) na webových 
stránkách divize. 
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Medaile Vladimíra Majera 
 
Idea: kol. Vobecký 
Upřesnění: v diskusi celého výboru 
Realizace: ak. sochař Petr Vogel 
Realizace: podzim 2009-duben 2014 
 
 
První medaile udělena in memoriam prof. Petru Benešovi „Za celoživotní přínos pro 
rozvoj jaderné chemie v Československu a České republice.“ 
 
 
Nové návrhy na udělení medaile: 

• Ing. Miloslav Vobecký, CSc. – navrhovatel ing. Mizera „Za vědecké výsledky v oboru 
instrumentálních analytických metod a za zásluhy o rozvoj tohoto oboru v České 
republice i bývalém Československu.“ 

• Doc. RNDr. Adolf Zeman, CSc. – navrhovatel ing. Vobecký „Za zásluhy o rozvoj jaderné 
chemie a aktivní účast na zavádění nového studijního oboru jaderná chemie na FJFI 
ČVUT v Praze.“  

17. Radiochemická konference 
 
http://www.radchem.cz  
 
Program 
• Radionuclides in the Environment, Radioecology (dedicated to the memory of prof. Petr Beneš) 
• Nuclear Analytical Methods 
• Chemistry of Actinide and Trans-actinide Elements 
• Radiation Chemistry 
• Production and Application of Radionuclides 
• Separation Methods, Speciation (dedicated to the memory of prof. Věra Jedináková-Křížová) 
• Chemistry of Nuclear Fuel Cycle / 1st ASGARD International Workshop 
• Radiopharmaceutical Chemistry, Labelled Compounds 
• Education (session organised by CINCH collaboration) 

 
The George Hevesy Medal Award 2014 Ceremony 
 
Společenský program 
• Opening Ceremony & Welcome Reception 
• Concert "Radiochemist plays Chopin" 
• Wellness Night 
• Conference Trip & Dinner -  Cheb and dinner in Restaurant Metternich 
• Radiochemistry Jam Band Session 
• Singing Fountain Performance 

17. Radiochemická konference 
 
 
Vyúčtování 

• Náklady = Příjmy = 4 222 405 Kč 

• V tom 

• Zisk ČSCH = 50 000 Kč, z toho  

• 36 000 Kč OS JCH 

• 14 000 Kč HV 

• Podíl SS JMM = 30 000 Kč 

 

Zpráva o hospodaření 
 
 

Stav prostředků k 31.12.2014

jaderná chemie

účet u ČSCH v Kč pokladna v Kč

stav k 1.1.2014 104164,05

faktura ČVUT 50000

odvod za logo -10000

odvod 10% ČSCH z 40tis -4000

stav k 31.12.2014 140164,05

http://www.radchem.cz/
http://www.radchem.cz/index.html
http://www.radchem.cz/index.html
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Volby nového předsednictva 
 

Návrh: 
• předseda 

• 1-2 místopředsedové (místopředsedkyně) 

• hospodář 

• zapisovatel 

Rozdělení úkolů a zodpovědnosti 
 

• web (aktualizovaný web na http://www.jaderna-chemie.cz/?OSJCHCSCH=index)  

• akce pořádané OS, nebo na jejichž pořádání se OS podílí 

• Radiochemická konference  

• seminář Radioanalytické metody – IAA (hlavní pořadatel Spektroskopická 
společnost JMM) 

• Mezinárodní konference o separační chemii a analýze toxických látek (hlavní 
pořadatel Institut ochrany obyvatelstva MV – GŘ HZS ČR) 

• jednorázové přednášky a semináře 

• případné další – návrhy, např.  

• zapojení do organizace konference Radionuklidy a ionizující záření ve 
vodním hospodářství (hlavní pořadatel Česká vědeckotechnická 
vodohospodářská společnost, Odborná skupina Odpadní vody a čištění vod, 
a Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka) 

• Návrhy a diskuse dalších nových aktivit 
 
 

• Různé 

• Návrh – kooptace ing. Mojmíra Němce do výboru 

http://www.jaderna-chemie.cz/?OSJCHCSCH=index
http://www.jaderna-chemie.cz/?OSJCHCSCH=index
http://www.jaderna-chemie.cz/?OSJCHCSCH=index
http://www.jaderna-chemie.cz/?OSJCHCSCH=index

