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přednáší

Ing. Pavel Bervic
AQUATEST a.s.

Ing. Ivo Šrámek
ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM

Ing. Václav Šťastný
VÝZKUMNÝ ÚSTAV VODOHOSPODÁŘSKÝ TGM, v.v.i.
Pitné a odpadní vody
•
•
•
•
•
•

Přehled a výklad norem týkajících se odběru vzorků vody a vodního prostředí
a odpadních vod řady ČSN EN, resp. ČSN ISO 25667, a další
Strategie vzorkování, volba odběrových míst, frekvence, typy vzorkování
Technika a technologie odběru vzorků vody z různých systémů: tekoucí, stojaté,
odpadní vody a uživatelské systémy, včetně dodržování bezpečnostních předpisů
při odběrech
Péče o vzorky a transport do laboratoří
Řízení a zabezpečení jakosti vzorkovacích procesů
Začlenění vzorkovacích prací do systému jakosti laboratoří
Podzemní vody

•
•
•
•

Saturovaná zóna
Obecný postup odběru vzorku (příprava a kontrola místa a bodu odběru, měření
úrovně hladiny, čištění objektu, plnění vzorkovnic, dokumentace)
Prostředky a metody odběru
Nesaturovaná zóna
Seminář je určen především pracovníkům vzorkovacích skupin a laboratoří, kteří
se zabývají vzorkováním pitných, podzemních a odpadních vod.

HARMONOGRAM SEMINÁŘE
8:30 – 9:00
9:00 – 10:20
10:20 – 10:40

Registrace
Odborný program
Přestávka

10:40 – 12:30
12:30 – 13:15
13:15 – 15:30

Odborný program
Oběd
Odborný program

1. Datum a místo konání: Seminář se uskuteční ve čtvrtek 1. listopadu 2018 v hotelu

Prometheus, (Hudcova 367/78, 612 00, Brno, e-mail: recepce@hotel-prometheus.cz,
tel.: +420 541 632 111).
2. Doprava MHD:

Tramvaj č. 1, výstupní zastávka Hudcova
Tramvaj č. 12, výstupní zastávka Technologický park
Autobus č. 41, výstupní zastávka Hudcova
3. Registrace bude od 8:30, začátek semináře v 9:00 a předpokládaný konec v 15:30.
4. Řádně vyplněnou přihlášku prosím zašlete nejpozději do 26. října 2018 na adresu: Vodní

zdroje Ekomonitor spol. s r. o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III nebo na
e-mail: pavla.hanusova@ekomonitor.cz. Bez řádně vyplněné přihlášky nebudete zařazeni
do seznamu účastníků.
5. Vložné na seminář činí 2.000,- Kč vč. DPH. Do ceny vložného je zahrnuto drobné

občerstvení, oběd a pracovní materiály, které budou účastníkům zasílány před seminářem
prostřednictvím e-mailu. Snížené vložné ve výši 1.800,- Kč vč. DPH hradí plátce při vyslání
2

a

více

účastníků

na

tento

seminář.

Vložné

laskavě

poukažte

na

účet

č. 19-5234530277/0100 u KB Chrudim do 26. října 2018 pod variabilním symbolem
181101, nebo ho můžete uhradit na místě v hotovosti. Naše IČ: 15053695,
DIČ: CZ15053695, spis. značka v obchod. rejstříku C 1036 u rejstřík. soudu v Hradci Králové.
Platba kartou a v eurech není u registrace možná.
6. Daňový doklad obdrží účastníci na základě řádně vyplněné přihlášky u registrace nebo Vám

jej na vyžádání zašleme poštou.
7. Odesláním 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 26. října 2018.
8. Nestornuje-li účastník přihlášku včas, uhrazené platby nevracíme a neuhrazené platby

dodatečně fakturujeme. Vyslání náhradníka je možné.

Informace
a organizace:
Pavla Hanušová

Vodní zdroje
Ekomonitor spol. s r.o.

pavla.hanusova@ekomonitor.cz

Píšťovy 820

+420 702 148 819

537 01 Chrudim III

+420 469 318 422

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ

Řádně vyplněnou přihlášku odešlete laskavě
do 26. října 2018 na adresu:
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III
nebo e-mailem na pavla.hanusova@ekomonitor.cz
titul, jméno
a příjmení
název a adresa
plátce (firmy)
č. účtu plátce
DIČ a IČ
telefon
e-mail


Vložné

2.000,- Kč



1.800,- Kč*

* Snížené vložné ve výši 1.800,- Kč vč. DPH hradí plátce při vyslání 2 a více účastníků.

Přihlašuji se k účasti na semináři VZORKOVÁNÍ PITNÝCH, PODZEMNÍCH A ODPADNÍCH
VOD pořádaném 1. listopadu 2018.
Vložné ………………,- Kč, uhradím:

□

převodem na č. ú. 19-5234530277/0100 KB Chrudim s variabilním symbolem 181101**

□

v hotovosti u registrace**

□

požaduji zálohovou fakturu**
Odesláním závazné přihlášky souhlasím se storno podmínkami.

Datum, razítko, podpis

** Zaškrtněte políčko u služby, kterou požadujete

