
Zpráva o činnosti OS JCh v roce 2003 

  

1.      Publikace: 

Proceedings of the 14th Radiochemical Conference (Czechoslovak Journal of Physics, Vol. 
53, Supplement A, 2003, Part I + II, 819 s.) 

2.      Konference, semináře, přednášky: 

a)      Spolupořadatelství Semináře o radioanalytických metodách – IAA‘03, 25. června 
2003, Klub MBÚ AVČR, Praha; 31 účastníků, 8 ústních referátů 

b)      XV. celostátní seminář o separační chemii a analýze toxických látek, 23.–25. června 
2003, Institut ochrany obyvatelstva, Lázně Bohdaneč (společně s Institutem ochrany 
obyvatelstva). 

c)      Přednáška 26. 3. 2003, FJFI, OS JCh - Prof. Francis Livens, Centre for 
Radiochemistry Research, University of Manchester, UK,  “Radioelement Chemistry 
and Geochemistry in the Centre for Radiochemistry Research”; 20 účastníků 

d)      Zahájena příprava národního semináře pracovníků využívající kapalinovou scintilační 
spektrometrii (LiquiScint 2004 –LSC in Radiochemistry and Environmental Sciences), 
který se bude konat v Praze 17-19.5.2004. 

e)      Zahájena příprava semináře „Chemické problémy nakládání s RA odpady“, který se 
bude konat v polovině června 2004. 

f)        Zahájena organizace sekce „Jaderná chemie“ s podsekcí „Radiační procesy“ pro 
9. Sjezd chemických společností v Ostravě (předběžně přislíbeno 15 příspěvků). 

3.      Mezinárodní organisace: 

Aktivní podíl ve "Working Party on Nuclear and Radiochemistry (WP NRC)" při 
"Federation of European Chemical Societies (FECS)". Předseda OS je zástupcem ČSCh v 
WP NRC, v rámci dvou služebních cest do Londýna se účastnil zasedání WP. Cesty byly 
z větší části hrazeny z účelového grantu MŠMT na podporu spolupráce OS s WP NRC 
(grant č. LA 100 ). 

4.      Další: 

a)      Zahájena rekonstrukce domovských stránek OS (http://www.fjfi.cvut.cz/john/osjch) 

b)      Uzavřena účetní stránka 14. radiochemické konference, která skončila pro OS JCh 
ziskem 5 000,– Kč. 

c)      Proběhlo jednání se zástupci Nukleární společnosti a Společnosti pro ochranu před 
zářením s cílem vytvořit federaci (asociaci) společností s jadernou tématikou. Jednání 
dále pokračují. 



d)      Byl zahájen průzkum stavu výuky jaderné chemie na fakultách s chemickým 
zaměřením v ČR. Komentované výsledky budou v průběhu roku 2004 publikovány 
v Chemických listech. 

5.      Schůze výboru OS 

V roce 2003 se konaly celkem čtyři schůze výboru OS. Zápisy jsou k disposici na adrese 
http://www.fjfi.cvut.cz/john/osjch/zapis125.html. 

  

V Praze dne 3.1.2004 

  

  

  

 Jan John 

 předseda OS JCh 
 


