
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

zveme Vás na další 

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. 
Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III 

tel. 469 682 303-5 
seminare@ekomonitor.cz 

http://www.ekomonitor.cz 

EPS, s.r.o. 
V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice 

tel. 572 503 019 
eps@epssro.cz 

http://www.epssro.cz 

 

3. prosince 2014 

hotel Populus, Praha 

mailto:seminare@ekomonitor.cz
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Mgr. Iveta Fikarová Rozdíly v aerobní a anaerobní biostimulaci BTEX in situ 

Mgr. Iveta Fikarová Pokročilé techniky monitoringu biologických sanačních procesů 

Mgr. Karel Waska, Ph.D. Konverze oxidačně ošetřeného prostředí do režimu anaerobní biodegradace 

Mgr. Karel Waska, Ph.D. Potenciál biologického dočištění po ISCO 

Mgr. Zdeněk Vilhelm 
Pilotní model zařízení pro biologické odstraňování amonných iontů z důlních 
vod 

Mgr. Ilona Janoušková 
Monitoring reálných procesů odstraňování amonných iontů v povrchovém 
toku 

Ing. Ondřej Šnajdar Laboratorní ověření metod odstraňování toxických kovů srážením 

Mgr. Zdeněk Vilhelm 
Praktické limity odstraňování toxických kovů z podzemních vod pomocí 
sulfidického srážení v Háji 

Mgr. Lucie Hertlová Sanace skládky galvanických kalů 

Ing. Petr Beneš, Ph.D. 
Pokročilé remediační techniky podporované elektrickým proudem - abiotický 
pohled 

Ing. Ondřej Šnajdar 
Pokročilé remediační techniky podporované elektrickým proudem - biologický 
aspekt 

 

 

 

Mobilní bioremediační jednotka 
Odsiřovací biofiltr EPS-SOB 

Aktivní biologický přístup k nadbytku amonných iontů v OV 
Stanovení, charakterizace a identifikace bioremediačních mikroorganismů 

 

ODBORNÝ GARANT: Ing. Petr Beneš, Ph.D. 

PŘEDNÁŠENÁ TÉMATA A PŘEDNÁŠEJÍCÍ 

VYVĚŠENÉ POSTERY 

Letošní Envishop je 

tematicky zaměřený na: 

pokročilé biologické sanační techniky 

inovativní postupy odstraňování toxických kovů 

remediační techniky podporované elektrickým proudem 



 
 
 

 

3. prosince 2014 

9:30 - 10:00 registrace účastníků 

10:00 - 11:45 odborný program 

11:45 - 12:30 oběd 

12:30 - 14:15 odborný program 

14:15 - 14:30 přestávka 

14:30 - 15:30 odborný program 

15:30 ukončení semináře 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Datum a místo konání: Seminář se uskuteční ve středu 3. prosince 2014 v hotelu Populus (U Staré Cihelny 
2182/11, 130 00 Praha, tel. +420 255 712 111, fax +420 255 712 126, info@populus.cz, 
http://www.populus.cz). Doprava autobusy MHD - linka 133 ze zastávky Florenc (metro B, C), linka 124 
ze zastávky Poliklinika Budějovická (metro C) a ze zastávky Mezi hřbitovy (nedaleko stanice metra Želivského – 
trasa A). Výstupní stanice Malešická. Hotel stojí na rohu ulic Na Viktorce, Malešická a U Staré Cihelny, 
parkování – hotelové parkoviště. 

2. Registrace bude od 9:30, předpokládaný začátek semináře v 10:00 a konec v 15:30. 

3. Vyplněnou přihlášku prosím zašlete do 28. listopadu 2014 na: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o., 
Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, e-mail: klara.kanska@ekomonitor.cz.  

4. Vložné na workshop činí 1.300,- Kč vč. DPH. Do ceny vložného je zahrnuto občerstvení (netýká se oběda) 

a pracovní materiály. Snížené vložné ve výši 1.100,- Kč vč. DPH hradí plátce při vyslání tří či více účastníků. 

Vložné včetně oběda (pokud si jej objednáte) laskavě poukažte na účet č. 19-5234530277/0100 u KB Chrudim 

do 28. 11. 2014 pod variabilním symbolem 141203 nebo jej můžete uhradit na místě v hotovosti. Naše IČO: 

15053695, DIČ: CZ15053695, spis. značka v obchod. rejstříku C 1036 u rejstřík. soudu v Hradci Králové. (SWIFT 

CODE–KOMBCZPPXXX, IBAN – CZ 0801000000195234530277). Platba kartou a v eurech není u registrace možná. 

5. Oběd v ceně 140,- Kč (cena vč. DPH) budou pro účastníky semináře zajištěny v hotelové restauraci (polévka, 
hlavní chod). 

6. Daňový doklad obdrží účastníci na základě řádně vyplněné přihlášky u registrace nebo na vyžádání Vám jej 
zašleme poštou. 

7. Odesláním podepsané přihlášky účastník i vysílající organizace vyjadřují souhlas s organizačními pokyny, 
cenami i storno podmínkami. 

 

 

Stornovat lze odeslanou přihlášku pouze písemně, a to tak, aby bylo storno organizátorům doručeno 
nejpozději 28. listopadu 2014. Nestornuje-li účastník přihlášku včas, uhrazené platby nevracíme 

a neuhrazené platby dodatečně fakturujeme. 
Vyslání náhradníka je možné. 

 

PROGRAM 

ORGANIZAČNÍ POKYNY 

mailto:klara.kanska@ekomonitor.cz


 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

**Nehodící se prosím škrtněte. 

titul, jméno 
a příjmení 

 

adresa plátce 
(firmy) 

 

č. účtu plátce  

DIČ (IČO)  

telefon  

e-mail  

Přihlašuji se k účasti na ENVISHOPU pořádaném 3. prosince 2014  

Vložné s variabilním symbolem 141203 ve výši …….……………Kč* uhradím: 

o převodem na č. ú. 19-5234530277/0100 KB Chrudim. ** 

o v hotovosti na místě konání workshopu. ** 

Oběd za 140,- Kč  ANO** NE** 

* Vložné na workshop činí 1.300,- Kč vč. DPH. Do ceny vložného je zahrnuto občerstvení (netýká se oběda) a pracovní 
materiály. Snížené vložné ve výši 1.100,- Kč vč. DPH hradí plátce při vyslání tří či více účastníků. 

Datum, razítko, podpis 

 

 

 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, uděluje účastník odesláním 
této přihlášky organizátorovi akce společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. souhlas se zpracováním osobních údajů 

pro účely administrativy spojené s pořádáním konferencí a seminářů. 

Odešlete laskavě na adresu  
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., 

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, 
e-mail: klara.kanska@ekomonitor.cz 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 


