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1. cirkulář  

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
koncem roku 2011 se ve Žďáru nad Sázavou uskutečnila první konference ANALYTIKA ODPADŮ. Jejím cílem bylo 
ověřit si zájem o problematiku analytiky odpadů a v kladném případě zahájit pravidelná setkávání odborné 
veřejnosti, která se touto problematikou zabývá, tj. producentů odpadů, odpadových hospodářů, ekologů, 
vzorkařů, analytiků, pověřených osob, zástupců veřejné správy, poradenských firem, úředníků a určitě i mnoha 
dalších. 
Výsledkem první konference byly tři desítky referátů, živá diskuse během konference i v kuloárech a téměř 
stovka účastníků, tedy neklamné signály, že probíraná témata se setkala se zájmem odborné veřejnosti. Pro druhý 
ročník programový a organizační výbor aktualizoval programové bloky a vyzývá odborníky, kteří mohou přispět 
prezentací nových, zajímavých a dalších relevantních příspěvků ke zdaru konference, aby své referáty a plakátová 
sdělení přihlásili v termínu do 31. 7. 2012 na adrese organizačního garanta, tj. olga.halouskova@ekomonitor.cz. 
Vítány jsou také další náměty a jakékoli připomínky k zaměření akce, uspořádání programových bloků apod. Tyto 
náměty lze zasílat rovněž na adresu organizačního garanta nebo je konzultovat s odbornými garanty konference 
Ing. Pavlem Bernáthem (Pavel.Bernath@zuusti.cz), Ing. Dagmar Sirotkovou (Dagmar_Sirotkova@vuv.cz) a Ing. 
Tomášem Boudou, CSc. (Tomas.Bouda@ALSglobal.com). 
Společnosti, které mají zájem jakoukoli formou podpořit konferenci, vystavovat své přístroje, nabízet služby atd., 
prosíme, aby si u organizačního garanta vyžádaly zaslání konkrétních podmínek.  
Těšíme se na viděnou s Vámi na konferenci ANALYTIKA ODPADŮ II ve dnech 27. – 28. 11. 2012 ve Žďáru nad 
Sázavou.  
 

 
PROGRAMOVÝ A ORGANIZAČNÍ VÝBOR 

 

Ing. Dagmar Sirotková Ing. Pavel Bernáth Ing. Tomáš Bouda, CSc. 

Ing. Ladislava Matějů MUDr. Magdalena Zimová, CSc. Ing. Milena Veverková 

RNDr. Petr Kohout Ing. Eva Klokočníková Mgr. Martina Chmelová 

Ing. Bedřiška Hladíková RNDr. Vladimíra Bryndová RNDr. Pavel Kuba 

prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc. Ing. Zdeněk Veverka Ing. Miroslav Perný 

Mgr. Pavel Vančura Olga Halousková Bc. Klára Kánská 

 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY 
 

31. 7. 2012 přihlášky referátů a posterů září 2012 rozeslání pozvánky 

31. 7. 2012 návrhy nových témat 30. 9. 2012 odevzdání příspěvků do sborníku 

31. 7. 2012 
ukončení příjmu předběžných 

přihlášek 
30. 9. 2012 

ukončení příjmu objednávek      
pro inzerci ve sborníku 

31. 7. 2012 
termín pro přihlášky partnerů 

konference  
15. 10. 2012 

ukončení opce pro objednávky 
ubytování 

15. 8. 2012 
sdělení o přijetí referátů a posterů 

a rozeslání pokynů autorům 
22. 11. 2012 

ukončení příjmu závazných 
přihlášek a úhrady vložného 

 

PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ ROZVRH 
 

27. 11. 2012 28. 11. 2012 

    
8:30 - 9:00 registrace účastníků 9:00 - 13:00 odborný program 

9:00 - 12:30 odborný program 13:00 ukončení konference 
12:30 - 13:15 oběd  
13:15 - 17:00 odborný program  

                  a dále panelová diskuze do ranních hodin  
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ZÁKLADNÍ OKRUHY PROGRAMU 
 

 

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ – OBECNÉ INFORMACE 

 Změny v právní úpravě 

 Problematické požadavky v normách 

 Informace akreditačního orgánu 

 Informace Inspekce 

PROBLÉMY SPOJENÉ S ANALYTIKOU ODPADŮ 

 Úprava vzorků před analýzou 

 Nové metody a postupy 

 Odpady pevné, kapalné, skládkové plyny 

 Analýza základní, speciální včetně mikrobiologie a ekotoxikologie 

ANALYTICKÝ PŘÍSTUP K HODNOCENÍ STABILIZÁTŮ, MONOLITŮ 

PROBLEMATIKA ODPADŮ S OBSAHEM NANOČÁSTIC 

MOBILNÍ ANALYTIKA ODPADŮ 

PREZENTACE FIREM  

 
ORGANIZAČNÍ POKYNY 

 

1. Konference se koná ve dnech 27. - 28. 11. 2012 v  hotelu Jehla ve Žďáru nad Sázavou (Kovářova 
214/4, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax 566 624 146, info@hoteljehla.cz, www.hoteljehla.cz). 

2. Organizátoři konference přijímají do 31. 7. 2012 přihlášky referátů a plakátových sdělení 
a podněty k programu konference vč. námětů do závěrečné diskuse. Přihlášky a podněty prosím 
zasílejte mailem na adresu olga.halouskova@ekomonitor.cz a přiložte krátký abstrakt.  
O přijetí referátů a plakátových sdělení budou organizátoři autory informovat do 15. 8. 2012. 

3. Přijaté referáty a postery budou publikovány ve sborníku, který vyjde k datu konání konference. 
Písemné příspěvky pro sborník budou organizátoři přijímat do 30. 9. 2012. Při pozdějším odevzdání 
příspěvku organizátoři nezaručují jeho zařazení do sborníku.  

4. O definitivním programu budou předběžně přihlášení zájemci informováni dalším cirkulářem, který 
bude rozesílán v září 2012.  

5. Vložné bude činit cca 3.000 Kč + DPH, o definitivní výši vložného a o poskytovaných slevách budou 
účastníci informováni dalším cirkulářem (pozvánkou). 

6. Pro účastníky budou v hotelu zajištěny obědy v ceně cca 120 Kč.  
7. Panelová diskuse dne 27. 11. 2012 bude spojena se společenským večerem a rautem. Účast na 

společenském večeru bude podmíněna úhradou alespoň jednodenního vložného. Cena 
společenského večera bude definitivně potvrzena druhým cirkulářem, předběžná cena je 250 Kč vč. DPH. 

8. Pro účastníky je formou opce rezervováno do 15. 10. 2012 ubytování v hotelu Jehla. Účastníci si 
v rámci této rezervace objednávají a hradí ubytování v hotelu Jehla sami (nikoli prostřednictvím 
organizátorů). V objednávce ubytování adresované hotelu Jehla laskavě uveďte, že jste účastníky 
konference ANALYTIKA ODPADŮ, organizované společností Vodní zdroje Ekomonitor. 

9. Ubytování je možné ve čtyř- či tříhvězdičkových pokojích. Cena jednolůžkového čtyřhvězdičkového 
pokoje vč. snídaně činí 978 Kč/noc, dvoulůžkového čtyřhvězdičkového 1352 Kč/noc. 

10. Další ubytovací možnosti ve Žďáru nad Sázavou nabízejí: hotel Fit (www.hotelfit.unas.cz), hotel H 
(www.hotelh.cz), hotel Tálský mlýn (www.cerum.cz), hotelový dům Morava (www.cerum.cz), hotel 
Grunt (www.hotelgrunt.cz), penzion V kapli (www.kaple.cz) a další.  

11. Zájemcům o komerční prezentaci (výstavní stůl, komerční vystoupení apod.) zašlou organizátoři na 
vyžádání přihlášku pro vystavovatele s cenami a bližšími podmínkami.  

mailto:info@hoteljehla.cz
http://www.hoteljehla.cz/
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Titul, jméno,  
příjmení: 

 

 

Firma:  

 

Kontaktní adresa 
(vč. PSČ): 

 

 

 

Tel.:  

E-mail:  

Mám zájem  
o účast formou:  

 referátu nebo 
plakátového sdělení 

 krátkého (=komerčního) 
sdělení 

 pouze referátu  výstavky 

 pouze plakátové sdělení  inzerce ve sborníku 

 jako účastník  rozdávání propagačních 
materiálů u registrace 

Název  
referátu  
nebo  
plakátového sdělení 
a abstrakt: 

(V případě nedostatku 
místa připojte prosím další 
list) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souhlasím – nesouhlasím, aby mi společnost Vodní zdroje Ekomonitor zasílala nabídky 
seminářů a konferencí elektronickou poštou.  

Podpis: 
 
 

 

Předběžná přihláška na konferenci ANALYTIKA ODPADŮ II  
(Žďár nad Sázavou, 27. 11. - 28. 11. 2012) 

 
Laskavě vyplňte a v termínu do 31. 7. 2012 zašlete organizátorovi akce na adresu 

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, tel. 469 682 303-5,  
fax 469 682 310, e-mail: olga.halouskova@ekomonitor.cz 

 

mailto:Olga.Halouskova@ekomonitor.cz

