
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plánované workshopy jsou pokračováním cyklu ENVISHOP 2012, který si vytkl za cíl podat jiným způsobem pohled na 
současnost sanačních technologií z hlediska potřeb uživatele, potřeb praxe a možností, jak je dále rozvíjet, modifikovat 
a inovovat, aby ještě lépe upevnily své postavení v technické ochraně životního prostředí. 

Nové pojetí workshopů bude spočívat zejména v tom, že vedle prostoru pro prezentaci odborné náplně, vznikne 
dostatečný prostor pro dotazy, náměty a nápady samotných účastníků. Organizátoři by tímto interaktivním 
a neformálním pojetím závěrečné části semináře rádi vyšli vstříc diskusím nad konkrétními otázkami, potřebami či 
nejasnostmi, s kterými se účastníci setkali. 

Odborný program seminářů zajišťuje společnost EPS, s.r.o., technicko-organizační zabezpečení společnost Vodní zdroje 
Ekomonitor spol. s r.o.  

 

1. LISTOPADU 2012, KUNOVICE 

zveme Vás na další akce z cyklu 

4. PROSINCE 2012, CHRUDIM 

 Chrudim – Píšťovy 

SANAČNÍ TECHNOLOGIE - 

VÝHODY A NEVÝHODY 

KOMBINACE BIOLOGICKÝCH 

A ABIOTICKÝCH METOD 

 

KOMBINOVANÉ SANAČNÍ 

TECHNOLOGIE 

odborný garant 

Ing. Jiří Mikeš 



 
SANAČNÍ TECHNOLOGIE - VÝHODY A NEVÝHODY KOMBINACE BIOLOGICKÝCH 
A ABIOTICKÝCH METOD 
1. listopadu 2012 - KUNOVICE (Školicí středisko EPS, V Pastouškách 205) 
 

Pro názornost a pochopitelnost bylo zvoleno vodítko v podobě všeobecně známé SWOT analýzy, která 
identifikuje pozitiva a negativa (vnitřní hledisko) a zabývá se příležitostmi a hrozbami, které vyplývají 
z jejich aplikace, použití a dalšího vývoje. Cílem tohoto semináře o výhodách a nevýhodách biologických 
a abiotických (fyzikálně-chemických) metod a možností jejich vzájemné kombinace bude podat různé 
pohledy přednášejících a také vyprovokovat efektivní diskusi nad předmětným tématem.  
 
Organizátoři věří, že se seminář stane příjemným setkáním na podzimem rozzářeném a vínem úrodném 
Slovácku, který každého účastníka obohatí o nové smyslové poznatky...  

8:30 - 9:00 Registrace účastníků 

9:00 - 9:30 
Ing. Jiří Mikeš, EPS, s.r.o., Kunovice 
SWOT – co to je, k čemu to je a jak to může být užitečné 

9:30 - 10:15 
Ing. Vít Matějů, ENVISAN-GEM, a.s., Praha 
SWOT (1) – bioremediační pohled 

10:15 - 10:45 
Ing. Jiří Mikeš, EPS, s.r.o., Kunovice  
SWOT (2) – analyticko – diagnostický pohled 

10:45 - 11:30 
Mgr. Jiří Kamas, EPS, s.r.o., Kunovice 
SWOT (3) – inženýrský pohled 

11:30 - 12:30 Polední přestávka, kuloárová diskuze 

12:30 - 15:00 Moderovaná (interakční) část s případovou studií 

 

KOMBINOVANÉ SANAČNÍ TECHNOLOGIE 
4. prosince 2012 - CHRUDIM (Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820) 
 

Treatment train neboli kombinované sanační technologie mají zelenou již několik let. Jak sám název říká, 
spočívají ve vhodné kombinaci metod fyzikálních, chemických i biologických. V závislosti na hodnotách 
a charakteru kontaminace, charakteru a parametrech podloží a na řadě dalších podmínek mohou být 
kombinovány současně, nebo v různém pořadí po sobě a jejich vhodná kombinace může přispět nejen 
k šetrnějšímu ošetření kontaminované lokality, ale i k významným ekonomickým úsporám. Cílem 
workshopu je umožnit účastníkům seznámení s různými pohledy na KST a zajistit prostor pro diskusi 
o dalších možnostech a zkušenostech, pro přednesení kritických připomínek a seznámení posluchačů 
s problémy, které KST mohou přinášet.  
 

 

Protože se seminář bude konat 4. prosince, bude možná v Ekomonitoru chodit Mikuláš …. 
 

8:30 - 9:00 Registrace účastníků 

9:00 - 9:45 
Ing. Vít Matějů, ENVISAN-GEM, a.s., Praha 
Proč kombinovat, integrovat a spojovat sanační technologie? 

9:45 - 10:15 
Ing. Jiří Mikeš, EPS, s.r.o., Kunovice 
KST pohledem bioremediačním 

10:15 - 10:45 
Ing. Petr Beneš, Ph.D., VŠCHT, Praha  
KST pohledem sanačně-inženýrským 

10:45 - 11:30 
Ing. Jiří Mikeš, Ing. Kristina Turnvaldová, Ing. Juraj Grígel, Mgr. Jiří Kamas, 
EPS, s.r.o., Kunovice 
Analytika, monitoring a diagnostika v KST 

11:30 - 12:30 Polední přestávka, kuloárová diskuze 

12:30 - 15:00 Moderovaná (interakční) část s případovou studií 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 
 
 
 
 
 
 

1. Data a místa konání: 
 

 SANAČNÍ TECHNOLOGIE – VÝHODY A NEVÝHODY KOMBINACE BIOLOGICKÝCH A ABIOTICKÝCH METOD 
01. 11. 2012, Školicí středisko EPS, s.r.o., Kunovice, V Pastouškách 205 

 KOMBINOVANÉ SANAČNÍ TECHNOLOGIE 
04. 12. 2012, Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Chrudim, Píšťovy 820 

 

Workshopy začínají registrací účastníků vždy od 8.30 hod., odborný program bude zahájen vždy v 9.00 hod., 
předpokládaný konec kolem 15.00. hod. 

 

2. Doprava: 

 Kunovice – při jízdě od Uherského Hradiště v Kunovicích první odbočka doprava za mostem přes Olšavu 
v Kunovicích a poté doprava podle firemních navigačních cedulí. Městská hromadná doprava 
z autobusového nádraží v Uherském Hradišti, výstupní zastávka Kunovice – lékárna. Dopravu zajišťují linky 
Kunovice – Míkovice – Uherské Hradiště (805 006), Uherské Hradiště – Míkovice – Kunovice (805 002), 
Staré Město – Uherské Hradiště – Kunovice (805 001) a další, např. Uherské Hradiště – Veselí nad Moravou, 
Uherské Hradiště – Hluk a další. GPS: 49°2'43.616"N, 17°27'48.513"E 

 Chrudim – Píšťovy: z Chrudimě směr Žďár nad Sázavou, při výjezdu z města první odbočovací pruh vlevo, 
kolem firmy ERA-PACK dozadu a dále přes železniční přejezd k firmě VZ Ekomonitor. Pro účastníky, kteří 
přijedou do Chrudimě hromadnou dopravou, bude zajištěn odvoz z nádraží (požadavek na odvoz je nutno 
uvést v přihlášce). GPS: 49°55'55.939"N, 15°48'38.428"E 

 

3. Vyplněnou přihlášku zašlete v termínu dle tabulky na: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o., Píšťovy 820,                
537 01 Chrudim III,  e-mail: olga.halouskova@ekomonitor.cz nebo seminare@ekomonitor.cz, fax: 469 682 310.  

 

název 
workshopu 

datum 
konání 

termín pro odeslání přihlášky          
a vložného a termín pro storno 

variabilní 
symbol 

SANAČNÍ TECHNOLOGIE – VÝHODY                     
A NEVÝHODY KOMBINACE 
BIOLOGICKÝCH  A ABIOTICKÝCH METOD 

01. 11. 2012 26. 10. 2012 121101 

KOMBINOVANÉ SANAČNÍ 
TECHNOLOGIE 

04. 12. 2012 27. 11. 2012 121204 

 

Vložné na jeden workshop činí 1.500,- Kč vč. DPH. Do ceny vložného je zahrnuto občerstvení a pracovní 
materiály. Snížené vložné ve výši 1.200,- Kč vč. DPH hradí plátce při vyslání tří či více účastníků na jednu akci. 
Vložné laskavě poukažte na účet č. 19-5234530277/0100 u KB Chrudim, var. symbol a termín úhrady dle výše 
uvedené tabulky, nebo uhraďte v hotovosti u registrace. 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. 
 

4. Upozornění pro účastníky ze SR: Uveďte prosím v přihlášce, zda je Vaše organizace plátcem daně, či není. 
V případě, že jste plátci, uveďte Vaše IČ DPH. V takovém případě Vám bude účtováno vložné bez DPH.  
 

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

6. Účast na akci nepotvrzujeme, zprávu Vám zašleme pouze v případě, že Vaši přihlášku nebudeme moci 
akceptovat. Potvrzením této přihlášky jsou podmínky závazné pro organizátora, vysílající organizaci i účastníka. 

 

Stornovat lze odeslanou přihlášku pouze písemně, a to tak, aby bylo storno organizátorům doručeno v termínu 
dle tabulky. Nestornuje-li účastník přihlášku včas, uhrazené platby nevracíme a neuhrazené platby dodatečně 
fakturujeme. 

 

mailto:olga.halouskova@ekomonitor.cz
mailto:seminare@ekomonitor.cz


 
 
 
 
 
 
 

*Nehodící se škrtněte. 

titul, jméno 
a příjmení 

 

adresa plátce 
(firmy) 

 

č. účtu plátce  

DIČ (IČO)  

telefon  

e-mail  

Vyplňují pouze subjekty se sídlem ve Slovenské republice 

jsem* – nejsem* plátce DPH IČ DPH: 

Přihlašuji se k účasti na workshopu (zakroužkujte prosím příslušný workshop v níže uvedené tabulce). 

Poukazuji vložné (var. symbol ………………) ve výši …….……………Kč na č. ú. 19-5234530277/0100 KB Chrudim.* 

Vložné ve výši …………………………Kč uhradím v hotovosti na místě konání workshopu.* 
 

workshop 
SAN. TECHNOLOGIE – VÝHODY            
A NEVÝHODY KOMBINACE … 

KOMBINOVANÉ SANAČNÍ TECHNOLOGIE 

datum konání 1. 11. 2012 4. 12. 2012 

termín pro odeslání  
přihlášky a vložného 

26. 10. 2012 27. 11. 2012 

variabilní symbol  121101 121204 

normální vložné vč. DPH 1.500,-Kč 1.500,-Kč 

zlevněné vložné vč. DPH** 1.200,-Kč 1.200,-Kč 

vložné bez DPH *** 1.250,- Kč 1.250,- Kč 

**Snížené vložné ve výši 1200,- Kč hradí plátce při vyslání tří a více účastníků na jednu akci. 
*** Vložné bez DPH hradí účastníci ze Slovenské republiky, kteří jsou v SR plátci DPH.  

Přihlašuji se na seminář s datem konání 4.12.2012 a žádám o zajištění dopravy z nádraží ČD v Chrudimi do 
areálu společnosti Vodní zdroje Ekomonitor a zpět.  Číslo mého mobilu je:  

Datum, razítko, podpis 

 

 
 

 

Vyplněním přihlášky souhlasím se zasíláním elektronické nabídky seminářů a konferencí společnosti VZ Ekomonitor. 
Souhlasím* – nesouhlasím* s pravidelným zasíláním elektronických nabídek služeb a výrobků společnosti VZ Ekomonitor. 

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

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, fax 469 682 310, 
e-mail: olga.halouskova@ekomonitor.cz 


