
Přihláška na seminář: 
Kapacita poslucháren je omezená,  
přihlášky na seminář odešlete prosím okamžitě. 
Seminář je bezplatný.  
Vaši účast potvrďte prosím z organizačních 
důvodů  nejpozději do 28.2.2014 zasláním 
PŘIHLÁŠKY  na e-mail:  
 jan.marek@shimadzu.eu.com 
(případně faxujte na 284 080 225) 
 
Kontakt v případě dotazů ohledně semináře:  
Jan Marek, telefon: 602 205 239 
 
 
Titul:....................Jméno:................................... 
 
Příjmení:............................................................. 
 
Instituce:............................................................. 
 
Oddělení:............................................................ 
 
Ulice:.................................................................. 
 
PSČ:............................ 
 
Město:................................................................ 
 
Telefon:.............................................................. 
 
Fax:.................................................................... 
 
e-mail:................................................................ 
 
Přihlašuji se na termín – vyberte a označte:  

středa, 5. března 2014, Praha, VŠCHT   � 
čtvrtek, 6. března 2014, Brno, VFU  � 
pondělí, 10. března 2014, Univerzita Pardubice  � 

 
 
 
Adresy míst konání seminářů: 
 
VŠCHT Praha 
Budova A, přízemí místnost A081a 
Technická 1905/5 
166 28 Praha 6 – Dejvice  
http://www.vscht.cz 
 
Ústav výživy zvířat VFU Brno 
Budova č. 15 
Palackého 1/3 
612 42 Brno   
telefon 541 562 671 
http://www.vfu.cz/ 
 
Univerzita Pardubice 
Katedra polygrafie a fotofyziky 
Technologický pavilon  
Doubravice 41, 533 53 Pardubice 
telefon 466 038 031 
http://www.upce.cz/fcht/kpf.html 

 
 
 
 
 
 

 
Pozvánka na seminář 

 
“Plynová chromatografie od 
odběru vzorku po úspěšné 
chromatografické analýzy“ 

 
Standardy, příprava vzorků a kolony, 

 čisté plyny a kalibrační směsi, 
nosný plyn vodík – bezpečnost, 
instrumentace GG a GCMSMS 

 
pořádaný společnostmi 

 

 
Sigma-Aldrich, spol. s r.o. 

 

 
Linde Gas a.s. 

 
 

Shimadzu Handels GmbH 
organizační složka Praha 

 
5. března 2014, Praha, VŠCHT  
6. března 2014, Brno, VFU 
10. března 2014, Univerzita Pardubice 
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Navštivte naše webové stránky 
www.sigma-aldrich.com 

 
Najdete zde, pod záložkou  
http://www.sigmaaldrich.com/standards informace 
naší široké nabídce standard včetně nových 
standardů pro oblast forenzní a klinické toxikologie 
http://www.sigmaaldrich.com/cerilliant,  
analýzy potravin a nápojů 
http://www.sigmaaldrich.com/food 
ovzduší  a životního prostředí 
http://www.sigmaaldrich.com/air-monitoring. 
Stejně jako v loňském roce nabízíme možnost 
akreditovaného mezilaboratorního porovnáváni v 
několika termínech v průběhu roku. Přehled 
termínů najdete na následujícím odkaze, popř.  
http://www.sigmaaldrich.com/ proficiencytesting 
Prosím kontaktujte Danu Procházkovou, 
dana.prochazkova@sial.com,  
telefon +420 606 723 864 
Přípravě vzorků před analýzou je věnován odkaz 
http://www.sigmaaldrich.com/sample-preparation  
a kolonám pro plynovou chromatografii odkaz 
http://www.sigmaaldrich.com/gc 
Pro více informací kontaktujte náš technický servis 
CZEorders@sial.com, tel: +420 246 003 231 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Program: 
 
8:45 - 9:00 Registrace účastníků 
 
9:00 - 9:45 
Dana Procházková, Sigma-Aldrich 
Rozšíření nabídky standardů, novinky v oblasti 
úpravy vzorků a kolony pro GC 
 
9:45 - 10:30  
Jiří Blažek, Linde Gas a.s. 
Čisté plyny a kalibrační směsi,  
vodík jako nosný plyn pro GC – bezpečnost.  
 
10:30 - 11:00 přestávka s občerstvením 
 
11:00 - 11:45  
Jan Marek, Shimadzu 
Instrumentace plynové chromatografie včetně 
rychlých hmotnostních detektorů MS a MS/MS. 
 
11:45 - 12:00  
Závěrečná diskuze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Linde Gas a.s. 
 

http://www.linde-gas.cz 
 
Prodej technických, medicinálních a speciálních 
plynů. Vysoce čisté plyny, plynné směsi a armatury 
pro vaši laboratoř. 
Dotazy zodpovíme na info.cz@linde.com 
 
 

 

 
 

Navštivte naše webové stránky 
http://www.shimadzu.cz 

 
Najdete zde informace o nabízené instrumentaci. 
Dotazy prosím zasílejte na cz@shimadzu.eu.com 
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