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Pozvaní přednášející 
 
 prof. Pavel Kočovský, DSc., FRSE, PřF UK Praha 

Aplikace katalytických procesů v organické chemii 
 
 Mgr. Petr Štěpánek, Ph.D., L’Oreal 

Moderní chemie v kosmetice 
 
 Ing. Martin Kuchař, Ph.D., VŠCHT Praha 

Problematika nezákonných chemických látek z pohledu vědce a kriminalisty 
 
 Dr. Ing. Jan Macák, CEMNAT FCHT Univerzita Pardubice 

Fotovoltaické procesy na nanotubulární titanii a hybridních chromoforech 
 
 prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc., dr. hc, FRSC, ÚOCHB AV ČR a UK Praha 

Navrhování struktur lékových substancí in silico 

Hlavní témata 
 
 Analytická chemie  
 Anorganická chemie  
 Chemické vzdělávání a historie chemie  
 Jaderná chemie  
 Nanomateriálová chemie  

 Organické materiály 
 Polymery  
 Průmyslová chemie  
 Termická analýza 
 Analýza dat  



 

 

Veletrh analytica 2016 
 

Více vystavovatelů 
ze zahraničí 
 
Již dnes je jasné: 25. ročník veletrhu analytica bude mít zahraniční účast jako nikdy předtím. 
K dnešnímu dni se na veletrh přihlásilo o 27 % vystavovatelů ze zahraničí více než před 
dvěma lety. Velký nárůst, okolo 32 %, přichází z USA. Svoji účast potvrdilo již nyní 789 
vystavovatelů (v roce 2013 to bylo 727). To je nárůst 8,5 %. 
Veletrh analytica se koná od 10. do 13. května 2016 v Mnichově. 
 
Susanne Grödl, ředitelka veletrhu analytica: „Není pochyb o tom, že veletrh analytica je opravdovým 
mezinárodním místem setkání všech z oboru laboratorní techniky, analytiky a biotechnologie.“ Již 
nyní se mezinárodní účast pohybuje okolo 49 %. Vedle nárůstu vystavovatelů z USA přichází 30 % 
vystavovatelů z Itálie. Čína je zastoupena třemi společnými expozicemi a Indie jednou společnou 
expozicí. Veletrh je velkou výzvou pro všechny mezinárodní či národní zástupce daného oboru. 
V oboru laboratorní techniky jmenujme vedle významných výrobců laboratorního nábytku a vybavení 
Köttermann a Waldner také firmu Asecos a Düperthal. 
Bruker, Büchi, Carl Zeiss Jena, Deutsche Metrohm, Mettler Toledo Merck Millipore, Netzsch 
Gerätebau, Shimadzu, Thermo a Waters se představí v rámci analytiky a kontroly kvality. Becton 
Dickison, Sartorius a jeden z největších německých biotech klastrů – Bayern Innovativ-představují 
v hale A3 zástupce výroby a výzkumných zařízení z oblasti biotech a diagnostického průmyslu.  
 
 
Znalosti versus praxe 
Veškeré otázky z oboru laboratoře budou zodpovězeny v rámci bohatých programů veletrhu. 
Speciální akce pracovní ochrana a bezpečnost byla již v roce 2014 od svého počátku velkým 
magnetem a byla návštěvníky velmi kladně ohodnocena. Samozřejmě ani v roce 2016 nebude 
chybět. Návštěvníci se nadále mohou těšit na živé laboratoře, fóra, tipy, jakožto na den věnovaný 
personalizované medicíně a na Finance Day. Pro zvídavé je připraven vzdělávací program 
s Klinkner & Partner. V pátek se bude v rámci analytiky konat Job Day a také se představí téma, co 
branže nabídne v budoucnosti.  
 
analytica conference 
Mezinárodní atmosféra nebude chybět 
ani na konferenci analytica, jakožto na 
zlatém vrcholu, na kterém se setkají 
renomovaní vědci z celého světa.  
 
Neváhejte navštívit veletrh analytika. 
Veškerý návštěvnický servis, zajištění 
vstupenek či ubytování – www.expocs.cz 
 


