
Z á p i s 
 

ze schůze výboru OS Chemická termodynamika 
 

konané dne 3.2.2010 
 
 
Přítomni: E. Černošková, Z. Kolská, J. Leitner, K. Řehák, D. Sedmidubský, P. Svoboda, 
 P. Voňka 
 
 
P r o g r a m 
 
1. Volba předsedy OS 
2. Volba místopředsedy OS 
3. Zhodnocení Kalorimetrického semináře 2009 – E. Černošková, J. Leitner 
4. Příprava Kalorimetrického semináře 2010 – E. Černošková 
5. Informace o hospodaření OS v r. 2009 – J. Leitner 
6. Informace ze schůzí HV ČSCh – J. Leitner 
7. Různé 
 
ad 1 
Na funkci předsedy OS byl navržen J. Leitner. Výsledek voleb: voleb se zúčastnilo 7 členů 
výboru OS, pro 6 hlasů, proti žádný hlas, zdržel se 1. 
J. Leitner byl zvolen předsedou OS. 
 
ad 2 
Na funkci místopředsedkyně OS byla navržena E. Černošková. Výsledek voleb: voleb se 
zúčastnilo 7 členů výboru OS, pro 6 hlasů, proti žádný hlas, zdržel se 1. 
E. Černošková byla zvolena místopředsedkyní OS. 
 
ad 3. 
Kalorimetrický seminář 2009 se uskutečnil ve dnech 25. – 29.5.2009 v hotelu Boboty ve 
Vrátne doline na Slovensku. Semináře se zúčastnilo 62 účastníků a bylo prezentováno 38 
přednášek. Odborný program byl rámcově rozdělen do 3 sekcí: termodynamika a termická 
analýza, biologické materiály a nekrystalické materiály. Součástí programu byly prezentace 
firem (8 zástupců). Byl vydán sborník s plnými texty příspěvků (ISBN 978-80-7395-178-8), 
který je abstrahován v CA. Informace o semináři byla zveřejněna na stránkách Zpravodaje 
Univerzity Pardubice (č. 61, říjen 2009), Další informace včetně počítačových prezentací čtyř 
pozvaných přednášek a bohatá fotodokumentace jsou umístěny na webových stránkách OS 
(http://www.icpf.cas.cz/ehlt/oscht/). 
 
J. Leitner seznámil členy výboru s rozpočtem semináře. 
Příjmy z hlavní činnosti 99.051,- Kč + 400,- EURO, příjmy z hospodářské činnosti 5000,- Kč, 
příjmy celkem 114.251,- Kč (přepočteno kurzem 1 EURO = 25,50 Kč). Výdaje v hlavní 
činnosti 115.957,- výdaje v hospodářské činnosti 799,- výdaje celkem 116.756,- Kč. Ztráta 
činí 2.505,- Kč. Byla hrazena z prostředků OS na účtu ČSCh. 
 
ad 4. 
Kalorimetrický seminář 2010 se uskuteční ve dnech 24. – 28.5.2010 v hotelu Skalský Dvůr, 
Lísek u Bystřice nad Pernštejnem. První cirkulář byl rozeslán v prosinci 2009. Informace o 
semináři je umístěna na webových stránkách OS. Organizační a technické náležitosti 



semináře včetně odborné garance přijatých příspěvků zajišťuje kolektiv E. Černošková 
(předsedkyně organizačního výboru), Z. Černošek, J. Holubová a J. Leitner. K prezentaci 
pozvaných přednášek byli vyzváni a účast následně přislíbili: J. Dohnal (Zentiva Praha), F. 
Hnilička (ČZU Praha), P. Voňka (VŠCHT Praha) a J. Leitner (VŠCHT Praha). Na základě 
předběžného rozpočtu, který je sestaven jako vyrovnaný, bylo stanoveno vložné 1.900,- Kč. 
 
Na základě informace E. Černoškové o nízkém počtu dosud přihlášených účastníků 
semináře se otevřela živá diskuze, ve které zazněla řada námětů, jak by bylo možné 
zaujmout širší okruh osob. Jedním z řešení by mohlo být rozšíření odborného programu 
Kalorimetrického semináře o novou sekci Teoretická termodynamika a termochemie, což 
bude částečně realizováno již v tomto roce. Dalšími návrhy se bude zabývat organizační 
výbor semináře a se svým stanoviskem seznámí výbor OS. 
 
ad 5. 
J. Leitner informoval o hospodaření OS v r. 2009. 
Stav účtu k 1.1.2009 35.078,01 Kč 
Stav účtu k 31.12.2009 19.732,51 Kč + 400 EURO 
 
Příjmy: vratka daň z příjmu 1.359,- Kč 
Výdaje:  ztráta KS 2009 2.505,- Kč (zaokrouhleno) 
 DPP (správa webových stránek OS) 4.000,- Kč 
 
ad 6. 
J. Leitner informoval o zasedáních nového hlavního výboru ČSCh, která proběhla 6.11.2009 
a 29.1.2010. Podrobnosti z jednání – viz zápisy zaslané sekretariátem ČSCh. 
 
ad 7. 

• Na webové stánky OS byl umístěn aktualizovaný seznam členů ČSCh, kteří se hlásí 
k OS Chemická termodynamika. S ohledem na jejich odborné zaměření, a současně i 
odborné zaměření členů nového výboru OS, by bylo vhodné, aby OS své aktivity 
rozšířila na další oblasti teoretické i aplikované termodynamiky. 

• J. Leitner vyzval členy výboru, aby posoudili současný vzhled webových stránek OS 
a zvážili možnosti umístění dalších materiálů popř. relevantních internetových odkazů. 

 
prof.Ing. J. Leitner, DrSc. 
předseda výboru OS chemická termodynamika 

 


