Seznam přednášek:
prof. Jiří Ševčík (UK, Praha),
„Využití výsledků analýz v praxi“
Ing. Helena Plachá (ČHMÚ, Ústí n/L),
„Výsledky měření ultrajemných částic, PM1 a dalších polutantů
v projektu Ultraschwarz (česko německá spolupráce v projektu
Cíl 3)“
Ing. Jan Leníček a kol. (Zdravotní Ústav, Ústí n/L),
„Využití organických markerů pro identifikaci zdrojů
ultrajemného aerosolu v ovzduší – projekt Cíl 3“
Mgr. Lenka Janatová (ČHMÚ, Ústí n/L),
„Monitoring venkovního ovzduší v ústeckém kraji (stav
znečištění včetně srovnání se znečištěním v minulosti)“

X. ročník konference
Analytická chemie a životní prostředí
Využití výsledků analýz v praxi
6. 2. 2014
Informace pro účastníky:
Místo konání: Ústí nad Labem, FŽP UJEP
Datum konání: 6. 2. 2014
Čtvrtek 6. 2. 2014
8 00 – 8 30 hod. prezence účastníků
8 30 – 9 00 zahájení a uvítání účastníků
9 00 – 11 00 dopolední blok přednášek
11 00 – 12 00 prezentace firem
12 00 – 13 00 polední přestávka, oběd
13 00 – 1530 odpolední blok přednášek
17 00 – přátelské posezení v některé z ÚL restaurací

Prezentace firem
oběd
Ing. Václav Synek, Ph.D. a kol. ( FŽP UJEP, Ústí n/L),
„Koncentrace kovů v atmosférickém aerosolu v Litoměřicích“
Ing. Pavel Loužecký (ČOV Neštěmice, SČVK),
„Povodně 2013 na ČOV v ústeckém a litoměřickém okrese“
Ing. Jiří Medek (Povodí Labe, s. p. Hradec Králové),
„Význam Bíliny jako historického a současného zdroje
znečištění pro nakládání se sedimenty v povodí Labe“
RNDr. Ján Pásztor, (Nicolet CZ s.r.o., Praha)
"Reverzní inženýrství – špionáž cizích produktů pomocí IČ a
Ramana"

Ing. Martin Neruda, Ph.D ( FŽP UJEP, ÚL ),
„Výzkum hydrické rekultivace jezera Most – projekt TAČR
alfa“

Univerzita J. E. Purkyně
Fakulta životního prostředí

Pokyny pro přednášející:
Přihlášené referáty budou předneseny v plénu.
Přípravný výbor semináře si vyhrazuje právo výběru referátů.
Souhrn přednášek bude uveřejněn ve sborníku, prezentace na
webu UJEP FŽP. Konečný termín odevzdání podkladů pro
sborník je 13. ledna 2014. Texty ve formátu doc zasílejte
na e-mail jarda@hovorka.cz, Prezentace zasílejte do 3. února
2014 na e-mail martin.neruda@ujep.cz.
V průběhu konání konference lze využít PC a dataprojektor.
Jednací jazyk:
Čeština
Účastnický poplatek: 250 Kč
Částka zahrnuje vložné a občerstvení na konferenci.
Požadavek na vystavení faktury nutno sdělit předem nebo
vyznačit na přihlášce!

Česká společnost pro jakost,
odborná skupina ekologie

si Vás dovolují pozvat na
X. ročník konference
Analytická chemie a životní prostředí

Využití výsledků
analýz v praxi
6. února 2014
2. informační cirkulář
pod záštitou

Děkana Fakulty životního prostředí
Univerzity J. E. Purkyně
Králova výšina 7
Ústí nad Labem
CZ.1.07/2.2.00/28.0205

Přihláška

UJEP – Fakulta životního prostředí
Česká společnost pro jakost – Odborná skupina
ekologie

Organizační výbor:
Ing. Miroslav Richter, Ph.D. EUR Ing.
Ing. Martin Neruda, Ph.D.
Ing. Václav Synek, Ph.D.
Mgr. Monika Kohlová
Mgr. Diana Holcová, Ph.D.
Mgr. Jan Vojtíšek
Ing. Jaroslav Hovorka
Ing. Marie Logrová
Kontakty

UJEP FŽP
Králova výšina 7,
400 96 Ústí nad Labem

Organizace a přihlášky
Ing. Jaroslav Hovorka
tel.: 723 287 643
Vinařská 740/16, 400 01 Ústí n.L.
mail: jarda@hovorka.cz

Platby
Mgr. Jan Vojtíšek
tel.: 475 284 118 mail: jan.vojtisek@ujep.cz
fax: 475 254 158
číslo účtu: ČNB 10006-1133411/0710, v.s. 4101410014

Odborný garant
Ing. Václav Synek, Ph.D..
tel: 475 284 154 mail: Vaclav.Synek@ujep.cz

CZ.1.07/2.2.00/28.0205

Seminář je určen pracovníkům analytických laboratoří,
terénním odběrovým skupinám, administrativním
pracovníkům v oboru životního prostředí, studentům, příp.
dalším zájemcům o problematiku ŽP.
Po úvodní přednášce prof. Ševčíka budou následovat
přednášky zaměřené na využití výsledků analýz životního
prostředí v praxi.
V rámci semináře se rovněž budou prezentovat svými
produkty dodavatelské firmy (předběžně):
2ThetaASE, s.r.o., Carbon Instruments, s.r.o., Nicolet
CZ, s.r.o., ChromSpec, s.r.o. a některé další.
Program konference bude zakončen přátelským
posezením v restauraci s možností diskuze účastníků jak s
přednášejícími, tak se zúčastněnými firmami.
Každému zájemci bude na požádání vydáno potvrzení
účasti na odborném semináři.
Přihlášku a účastnický poplatek zašlete na adresy uvedené
v kontaktech, příp. je možno uhradit v hotovosti na místě.
V případě zájmu bude zajištěno ubytování na
studentských kolejích.
Další možnosti ubytování:
Hotel Bohemia***
http://www.ihbohemia.com
Hotel Vladimír****
http://www.hotelvladimir.cz
Hotel Clarion****
reservation.cchu@clarion-hotels.cz

ACH a ŽP – Využití výsledků analýz v praxi
6. 2. 2014
Jméno:

___________________________________

Příjmení: ___________________________________
Titul:

___________________________________

Kontaktní adresa (pokud se liší od adresy firmy):
___________________________________________
___________________________________________

Firma:

__________________________________

Adresa firmy:
___________________________________________
___________________________________________

Telefon:

__________________________________

e-mail:

__________________________________

Mám zájem pouze o účast na přednáškách
Mám zájem o účast na společenském večeru
Mám zájem o ubytování na VŠ kolejích
z 5. na 6. či ze 6. na 7. 2. 2014



Pořadatel:

Mám zájem o vystavení faktury

