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25. dubna 2019 

09:00 – 09:30 Registrace 

09:30 Zahájení konference 

09:30 – 09:50 
Ing. Eduard Hanslík, CSc. 

70 let radiologie v ČR 

09:55 – 10:15 

Ing. Eva Šindelková,  

SÚJB 

Historie výskytu umělých radionuklidů v životním prostředí 

10:20 – 10:40 Přestávka na kávu 

10:40 – 11:00 

RNDr. Hana Bílková,  

SÚJB 

Národní program monitorování – nezávislé monitorování 

11:05 – 11:25 

Ing. Hana Procházková,  

SÚJB 

Management radioaktivity v pitné vodě 

11:30 – 11:50 

Mgr. Michal Fejgl, Ph.D.,  

SÚRO, v.v.i. 

Systémy pro on-line měření umělé radioaktivity v povrchových 

vodách za havárie jaderné elektrárny s dálkovým přenosem dat 

11:55 – 13:00 Oběd 

13:00 – 13:20 

Ing. Růžena Šináglová,  

SÚJB 

Uvolňování radioaktivní látky ze zařízení na úpravu vlastností 

podzemní vody 

13:25 – 13:45 

Ing. Tomáš Bouda, CSc.,  

ALS Czech Republic, s.r.o. 

Měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů v odpadech 

uvolňovaných z pracovišť s možností jejich zvýšeného obsahu  

– praktické zkušenosti a doporučení 

13:50 – 14:10 

RNDr. Diana Marešová, Ph.D.,  

VÚV TGM, v.v.i. 

Možnosti využití stanovení tritia pro monitorování podzemních vod 

14:15 – 14:35 

Ing. Eva Juranová,  

VÚV TGM, v.v.i. 

Transport tritia ve Vltavě a Labi 

14:40 – 15:00 

RNDr. Pavel Stierand,  

ČHMÚ 

Radioaktivní ukazatele v povrchových vodách povodí řeky Lužnice 

15:45 Odjezd na exkurzi  

16:00 – 18:00 Exkurze v Ekotechnickém centru Alternátor 

18:15 Návrat z exkurze 

19:00 – 0:00 Společenský večer s hudbou a rautem 

 

PROGRAM KONFERENCE 

 



 
26. dubna 2019 

09:00 – 09:20 

Ing. Lenka Fremrová,  

SWECO HYDROPROJEKT, a.s. 

Normy pro stanovení radioaktivních látek ve vzorcích vody a 

související normy 

09:25 – 09:45 

Ing. Barbora Sedlářová,  

VÚV TGM, v.v.i. 

Novelizace normy ve stanovení radonu 222 

09:50 – 10:10 

RNDr. Tomáš Soukup,  

Český metrologický institut 

Dvacet let ověřování měřidel Ra-226 ve vodě 

10:15 – 10:35 Přestávka na kávu 

10:35 – 10:55 

prof. RNDr. Ľubomír Mátel, CSc.,  

Univerzita Komenského v Bratislave 

Problematika stanovenia Ra-228 vo vodách 

11:00 – 11:20 

Ing. Tomáš Bouda, CSc.,  

ALS Czech Republic, s.r.o. 

Současné stanovení celkové alfa a beta aktivity ve vodách 

kapalinovou scintilační měřící metodou (LSC analyzátor s PSD) 

11:25 – 11:45 

RNDr. Dušan Galanda, PhD.,  

Univerzita Komenského v Bratislave 

Potenciál aplikácie Dunaliella salina a Chlamydomonas reinhardtii 

na dekontamináciu vody fytoremediačnými metodami.  

11:50 – 12:10 

Ing. Barbora Sedlářová,  

VÚV TGM, v.v.i. 

Detekce umělých radionuklidů na čistírnách odpadních vod 

12:15 – 12:25 Závěrečná diskuse 

12:30 – 13:30 Oběd 

13:30 Ukončení konference 

Změna programu vyhrazena 

Informace a přihlášky: 

Pavla Hanušová 

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. 

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III 

pavla.hanusova@ekomonitor.cz  

+420 702 148 819 

mailto:pavla.hanusova@ekomonitor.cz
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 Konference se bude konat ve dnech 25. – 26. dubna 2019 v hotelu Atom, 
Velkomeziříčská 640/45, 674 01 Třebíč, Nové Dvory, email: recepce@hotelatom.cz, 
tel.: 561 200 123, GSM: 739 348 914. 
 

 Organizaci konference zajišťuje společnost Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., 
Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III. Dotazy a přihlášky adresujte prosím na Pavlu 
Hanušovou, e-mail: pavla.hanusova@ekomonitor.cz, tel.: 702 148 819. 
 

 Vložné činí 4.400,-Kč včetně DPH. Vložné uhraďte do 18. dubna 2019  
na č. ú. 195234530277/0100 KB Chrudim, variabilní symbol 190425,  
DIČ: CZ15053695, IČ: 15053695, spis. značka v obch. rejstříku: C 1036  
u rejstříkového soudu v Hradci Králové SWIFT CODE – KOMBCZPP, IBAN – CZ 
0801000000195234530277. Preferujeme platbu převodem, účastníkům ze SR 
vzhledem k vysokým převodním bankovním poplatkům doporučujeme platbu 
v hotovosti u registrace. V případě úhrady převodem ze zahraničí je nutno uhradit 
převodní bankovní poplatky tak, aby vložné došlo na účet organizátorů nezkrácené. 
Nedoplatky Vám s politováním budeme muset dofakturovat.  

 

 Daňový doklad obdrží účastníci u registrace na základě řádně vyplněné přihlášky. 
Bez řádně vyplněné přihlášky nebudete zařazeni do seznamu účastníků. 

 

 V ceně vložného je odborný program, sborník v elektronické podobě na CD, drobné 
občerstvení, obědy a účasti na společenském večeru a exkurzi do Ekotechnického 
centra Alternátor v Třebíči včetně dopravy.  

 

 V hotelu Atom je pro účastníky rezervována do 15. března 2019 ubytovací 
kapacita. V rámci této kapacity si účastníci objednávají a hradí ubytování sami 
přímo v hotelu. Organizátoři ubytování pro účastníky nezajišťují! Při objednávce 
uveďte, že se hlásíte jako účastník konference Radiologie (heslo pro 10% slevu).  

 

 Cena ubytování za 1 noc vč. DPH před odečtením slevy: 

 jednolůžkový pokoj comfort  900 Kč 

 dvoulůžkový pokoj comfort (2 osoby)  1.410 Kč 

 třílůžkový pokoj comfort (3 osoby)  1.630 Kč 

 apartmá comfort (2-4 osoby)  2.320 Kč 

 

 Stravování pro účastníky bude zajištěno v hotelu Atom. Účast na společenském 
večeru dne 25. dubna 2019 je podmíněna úhradou vložného.  
 

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

 Storno účasti: podpisem a odesláním přihlášky účastník a vysílající organizace 
vyjadřují souhlas s organizačními pokyny a cenami. Stornovat lze přihlášku 
pouze písemně, a to do 18. dubna 2019. Nestornuje-li účastník přihlášku včas, 
uhrazené platby nevracíme a neuhrazené platby dodatečně fakturujeme. Uvedete-li 
jako způsob platby „hotově u registrace“ a nestornujete-li svoji účast, bude Vám  
v případě Vaší nepřítomnosti na konferenci vystavena faktura na vložné. Vyslání 
náhradníka je možné.  
 

ORGANIZAČNÍ POKYNY 

mailto:recepce@hotelatom.cz
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Závazná přihláška na konferenci 

RADIOLOGICKÉ METODY V HYDROSFÉŘE 19 
 

řádně vyplněnou přihlášku odešlete do čtvrtka 18. dubna 2019 
na adresu: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., 

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III 
nebo na e-mail: pavla.hanusova@ekomonitor.cz  

 

Titul, jméno, příjmení    

Titul, jméno, příjmení  
(další účastníci) 

 

Zaměstnavatel/plátce   

Kontaktní adresa (vč. PSČ)   

DIČ / IČ  

Číslo účtu plátce  

Telefon    

E-mail   

Mám zájem o účast na 
společenském večeru  

□  ano*  □  ne* 

Mám zájem se zúčastnit 
exkurze  

□  ano*  □  ne* 

Vložné na celou akci 4.400,- Kč vč. DPH 

Závazně se přihlašuji k účasti na konferenci 

RADIOLOGICKÉ METODY V HYDROSFÉŘE 19 
 

 poukazuji částku ………..………… Kč (var. symbol 190425)   
na účet 19-5234530277/0100*               
 

 částka ve výši …………………….…Kč bude uhrazena v hotovosti  
v den konání akce*  
 

 požaduji zálohovou fakturu*  

Datum, razítko a podpis 
 

 
 

*Doplňte souhrnnou částku a požadované služby zaškrtněte 
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