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Úvodník

Laborexpo 2013

Česká chemická veřejnost jistě s potěšením zaregistrovala chvályhodnou aktivitu časopisu CHEMAGAZIN,
která vyústila v uspořádání nejvýznamnějšího tuzemského
veletrhu v oblasti analytických, měřících a laboratorních
technik, který proběhl ve dnech 25. a 26. září 2013 již tradičně v kongresovém centru Praha. Své výrobky zde vystavovalo 87 vystavovatelů z ČR, Slovenska, Německa, Rakouska, Holandska a Švýcarska, přičemž počet jimi zastupovaných firem se přiblížil k impozantní hranici 500. Více
než 1400 návštěvníků z oblasti průmyslu, vědy a výzkumu,
školství i státních a dozorových orgánů jasně dokazuje
potřebnost a užitečnost tohoto veletrhu. Proto se i česká
společnost chemická prostřednictvím řady svých zástupců
aktivně zúčastnila této významné akce zejména při zabezpečení doprovodného odborného programu. Na jeho začátku ocenil prof. Vilím Šimánek přínos Ing. Miloslava
Rotrekla, zakladatele a šéfredaktora časopisu
CHEMAGAZIN, v oblasti propagace a rozvoje chemických
věd udělením Čestného členství v České společnosti chemické. S poděkováním se připojila i Ing. Irena Krumlová
za Českou společnost pro biochemii a molekulární biologii
a Dr. Zdeněk Havlas za Ústav organické chemie a biochemie AV ČR.
Velmi kladně je třeba ohodnotit i již 3. kolo soutěže
o oceněný exponát veletrhu LABOREXPO 2013, jejímž
cílem je představit nejpokrokovější řešení v oblasti laboratorních přístrojů a vybavení. Tato soutěž probíhala ve
dvou kategoriích – Analytika a instrumentace a Laboratorní vybavení. Přihlášeno bylo 19 exponátů, které rozhodně
představovaly významný pokrok ve své oblasti, takže výběr
oceněných rozhodně nebyl jednoduchý. Rád bych zde poblahopřál k vynikajícím oceněným exponátům následujícím
firmám a doporučil našim čtenářům blíže se na jejich www
stránkách seznámit s těmito bezesporu velmi zajímavými
exponáty.
V kategorii Analytika a instrumentace se jedná o následující exponáty: Chromatografický systém Acquity

UPC2 firmy WATERS GmbH, iontový chromatografický
systém IC-850 Professional firmy METROHM Česká republika s.r.o., spektrometr Agilent 4100 MP-AES Microwave Plasma Atomic Emission Spectrometer vystavovaný
firmou HPST, s.r.o., mobilní GC/MSD systém Agilent
5975T LTM GC/MSD System vystavovaný firmou HPST,
s.r.o. a Luminiscenční spektrometr Ouattro firmy RMI
s.r.o.
V kategorie laboratorní technika se jedná o tyto exponáty: laboratorní systém EZ – Product Family vystavovaný
firmou Merck spol. s r.o., systém Direct Detect Spectrometer vystavovaný firmou Merck spol. s r.o., vysokootáčková
centrifuga LYNX 4000 vystavovaná firmou Trigon Plus
spol. s r.o., řada systémů na úpravu vody PURELAB®
CHORUS vystavovaná firmou VWS Memsep s.r.o., miniaturizovaný Ramanův spektrometr pro detekci narkotik
a kontrolovaných látek Tru Narc vystavovaný firmou
RMI s.r.o. a Enkapsulátor B-395 Pro vystavovaný firmou
DONAU LAB, s.r.o.
Mně osobně velmi potěšil vysoký počet návštěvníků
mladší generace z řad středoškolských a vysokoškolských
studentů, vysoká kvalita a zajímavé přednášky v rámci
doprovodného programu a schopnost většiny vystavovatelů fundovaně odpovídat na náročné odborné dotazy. Na
rozdíl od veletrhů Pittcon jsem se nesetkal místo kvalifikované odpovědi s nabídkou bonbonu či tužky a doporučením, abych si odpověď na svou všetečnou otázku našel na
internetu.
Rád bych zde poděkoval Ing. Rotreklovi za jeho obětavou a bezesporu úspěšnou organizační práci a všem
vystavujícím firmám za vytvoření příjemné atmosféry a za
podporu této významné a důležité akce.
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