
 

17. – 18. ŘÍJNA 2018 

hotel JEHLA, Žďár nad Sázavou 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

PROGRAMOVÝ  

A ORGANIZAČNÍ VÝBOR 

KONFERENCE 
 

doc. Dr. Ing. Martin Kubal 

doc. Ing. Ondřej Uhlík, Ph.D. 

doc. Ing. Petra Lovecká, Ph.D. 

Ing. Petr Beneš, Ph.D. 

Ing. Marek Šír, Ph.D. 
 

prof. Dr. Ing. Miroslav 

Černík, CSc. 

Ing. Jaroslav Nosek, Ph.D. 
 

RNDr. Ĺubomír Jurkovič, PhD. 

Mgr. Peter Šottník, PhD. 
 

Ing. Miloslav Slezák, CSc. 

Ing. Jiří Palarčík, Ph.D. 
 

Mgr. Martina Vítková, Ph.D. 
 

Pavla Hanušová 

Bc. Alena Pecinová 

 

Vodní zdroje Ekomonitor,  

spol. s r.o. 

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III 

 

Pavla Hanušová 

pavla.hanusova@ekomonitor.cz 

+420 702 148 819 

mailto:pavla.hanusova@ekomonitor.cz


 in-situ  a ex-situ inovativní sanační technologie 

 pilotní ověření inovativních sanačních technologií 

 matematické modelování 

 technologie ukládání vysoce toxických a radioaktivních odpadů 

 membránové technologie 

 nové metody čištění vod 

 biotechnologie 

 inovativní sorbenty 
 

Programový výbor vyzývá odborníky z výzkumu, vývoje, odborných firem, 

veřejné správy, kontrolních orgánů a všechny další, aby na konferenci k výše 

uvedeným tématům přihlásili referáty a plakátová sdělení o výsledcích výzkumu 

a vývoje, matematického modelování, laboratorního ověřování, pilotních 

pokusů, inovativních sanačních metod i o zkušenostech s aplikacemi těchto 

metod v praxi atd. 

 příspěvky budou vyhodnoceny komisí tvořenou členy programového výboru 

v závěru konference 

 programový výbor si vyhrazuje právo neudělit některou z cen, nebudou-li 

příspěvky odpovídat hodnoticím kritériím 

 

Kategorie  

REFERÁT 

1. MÍSTO  3.000 Kč 

2. MÍSTO  2.000 Kč 

3. MÍSTO  1.000 Kč 

Kategorie 

PLAKÁTOVÉ 

SDĚLENÍ 

1. MÍSTO 
  

 

INOVATIVNÍ SANAČNÍ TECHNOLOGIE  

VE VÝZKUMU A PRAXI X 

 

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ REFERÁT  

A PLAKÁTOVÉ SDĚLENÍ 



 
 vlastní podíl autora na zpracování prezentovaného řešení/projektu 

 relevance příspěvku, novost prezentovaných myšlenek 

 uvedení vlastních výpočtů, vlastního měření/vzorkování, původních obrázků, 

grafů, fotografií atd. 

 dodržení předepsané formální úpravy, správné citace 

 úroveň přednesu a zpracování prezentace i příspěvku pro sborník 

 

 
 věk do 32 let nebo status studenta, příp. doktoranda 

 relevance příspěvku vůči celkovému zaměření konference  

a vůči vypsaným programovým blokům 

 novost a realizovatelnost prezentovaných myšlenek 

 přihlášení příspěvku v termínu do 29. června 2018 

 dodání příspěvku v el. formě dle předepsaného vzoru organizátorům  

do 17. srpna 2018 

 osobní účast autora na konferenci 

 

 Přihlášky referátů a plakátových sdělení doplněné abstraktem přijímá organizační 

výbor na adrese pavla.hanusova@ekomonitor.cz do 29. června 2018. O přijetí 

příspěvků budou autoři informováni do 20. července 2018.  

 

 Autory, jejichž příspěvky budou na konferenci přijaty, prosíme o zaslání textů 

příspěvků v češtině/slovenštině + angličtině pro sborník v předepsané formě 

do 15. srpna 2018 na adresu pavla.hanusova@ekomonitor.cz. (Pokyny pro 

úpravu příspěvků budou autorům zároveň s vyrozuměním o přijetí příspěvku 

rozeslány do 20. července 2018.) 

 

 Programový výbor konference se bude po listopadu 2018 znovu ucházet u CSAB (Content 

Selection & Advisory Board) o registraci elektronického sborníku (on-line pokračujícího 

zdroje http://www.ekomonitor.eu/publications/innovative-remediation-technologies), 

INOVATIVE REMEDIATION TECHNOLOGIES – RESEARCH AND EXPERIENCE, ISSN 

1805-0182) do databáze Scopus. 

 

 

SBORNÍK KONFERENCE A POKYNY  

PRO AUTORY 

 

INOVATIVNÍ SANAČNÍ TECHNOLOGIE  

VE VÝZKUMU A PRAXI X 
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 Konference se bude konat ve dnech 17. - 18. října 2018 v hotelu Jehla, Kovářova 214/4, 

Žďár nad Sázavou, email: recepce@hoteljehla.cz, tel: 563034640, GSM: +420 731 150 659. 
 

 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.: 469 318 422, mobil 702 148 819. 
 

 Předběžná výše vložného vč. DPH 

plné vložné 4.000 Kč 

studentské vložné 2.800 Kč 

vložné pro autory referátů 2.000 Kč 

vložné pro autory plakátových sdělení 2.400 Kč 

vložné pro zaměstnance VŠ a veřejnou správu 3.200 Kč 

 

 V hotelu Jehla je pro účastníky rezervována do 31. 8. 2018 ubytovací kapacita.  

V rámci této kapacity si účastníci objednávají a hradí ubytování sami přímo v hotelu.  

Při objednávce laskavě uveďte, že se hlásíte jako účastník konference Inovativní sanační 

technologie.  

 Cena ubytování za 1 noc vč. snídaně a DPH: 
 

jednolůžkový pokoj 920 Kč 

dvoulůžkový pokoj 1.320 Kč 

apartmá (2 osoby) 1.900 Kč 

apartmá (4 osoby) 3.000 Kč 

 

 

 

 Stravování pro účastníky bude zajištěno v hotelu Jehla. Účast na společenském 

večeru dne 17. 10. 2018 je podmíněna úhradou vložného.  

 Do programu prvního dne konference bude zahrnuta exkurze.  

 Zájemce o komerční účast (vystavovatele) prosíme, aby si vyžádali u organizátorů 

podrobnější informace. 
 

 Definitivní ceny, program a další potřebné informace budou uvedeny  

ve 2. cirkuláři, který přihlášeným zájemcům zašleme v průběhu srpna 2018.  
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Řádně vyplněnou přihlášku odešlete do pátku 29.června 2018 

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    

Zaměstnavatel/ škola/ plátce   

Kontaktní adresa (vč. PSČ)   

Telefon 

 

  

E-mail    

Splňuji podmínky soutěže □  ano  □  ne 

Mám zájem o účast na spol. 

večeru 

□  ano  □  ne 

Mám zájem se zúčastnit exkurze □  ano  □  ne 

Mám zájem o účast formou:  

(Označte prosím zřetelně formu 

účasti.) 

□ referátu 

nebo 

plakát. 

sdělení 

 □  krátkého 

(komerčního) 

sdělení 

□  pouze 

referátu 
□  výstavky 

□  pouze 

plakát. 

sdělení 

□  inzerce ve 

sborníku 

□  jako 

účastník 

□  rozdávání 

propagačních 

materiálů  

  

Název referátu 

nebo plakátového 

sdělení a krátký 

abstrakt 

 

 

 

 

 

 

 

Požadované služby zaškrtněte 

PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA NA KONFERENCI 

INOVATIVNÍ SANAČNÍ TECHNOLOGIE  
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