
Česká membránová platforma (CZEMP) sdružuje odborníky

a významné instituce zaměřené na výzkum, vývoj, inovace a aplikace 

membránových procesů v širokém spektru technologických a výrobních 

odvětví. 

Hlavní činností platformy je propagace a popularizace membránových 

procesů, vzdělávání laické i odborné veřejnosti, vydávání odborných 

publikací a studií. Důležitou činností je organizace seminářů, workshopů 

a národních i mezinárodních konferencí. Významná je spolupráce se 

subjekty využívajícími membránové procesy ve výzkumu, vývoji

a konkrétních aplikacích s důrazem na inovace, transfer technologií

a spolupráci mezi průmyslovou a akademickou sférou v České republice 

i v zahraničí.

Kontakty

Česká membránová platforma z.s.
Mánesova 1580 
470 01 Česká Lípa

E-mail: info@czemp.cz
Web: www.czemp.cz

Najdete nás i na

Nabízené služby

Informační servis 

Vzdělávání a popularizace oboru

Prezentace členů

Vyhledávání partnerů

Marketingové služby

Slevy pro členy

Databáze subjektů

Jsme členem: 

Česká membránová platforma

www.czemp.cz

Česká membránová platforma

Pořádání odborných akcí na klíč
- Organizace seminářů, workshopů, národních a mezinárodních konferencí

   na míru dle přání zákazníka

- Informace o činnosti platformy a jejích členů z oblasti membránových
   procesů
- Kalendář akcí, newsletter, volná pracovní místa v oboru
- Technické a technologické novinky 
- Vyhledávání vhodných kandidátů a nabídka volných pracovních míst
   z oblasti membránových procesů a příbuzných oborů

- Vzdělávání formou odborných seminářů workshopů a kurzů pro laickou

   i odbornou veřejnost, e-learning 

- Výukový modul - ucelený systém vzdělávání o membránových procesech

- Pořádání národních a mezinárodních konferencí

- Vydávání publikací a studijních materiálů 

- Vydávání popularizačních a výukových materiálů (postery, videa, brožury)

- Prezentace aktivit členů na webových stránkách, konferencích, veletrzích

   a v rámci  pořádaných akcí

- Prezentace u zahraničních partnerů, platforem a asociací        

- Vyhledávání partnerů pro vaše projekty v ČR a v zahraničí

  prostřednictvím našich partnerů: European Membrane House (EMH), 

  European Membrane Society (EMS), German Society for Membrane

  Technology (DGMT), Česko-německá obchodní

  a průmyslová komora (ČNOPK), Technologické centrum AV ČR,

  Enterprise Europe Network (EEN) a další.

-  Odborné studie, sběr dat, patentové rešerše, stav oboru v ČR

-  Vyhledávání marketingových a technických informací

-  Zajištění účasti na veletrzích prostřednictvím programů CzechTrade

-  Sleva registračních poplatků na pořádané akce a vydané publikace

- Zařazení subjektu do databáze subjektů na webových stránkách

   www.czemp.cz

Servis pro studenty
- Zajištění praxí a stáží u průmyslových a inovačních partnerů

- Prezentace studentských prací, zveřejnění příspěvků v recenzovaných

  sbornících, zvýhodněné členství v CZEMP

- Soutěže pro studenty o nejlepší příspěvky a postery



Členské subjekty

Akademická sféra: 

Průmyslová sféra: 

Vydané publikace

Anglicko-český  a česko-
anglický membranologický 
výkladový slovník

Kniha Membránové procesy 

Vydané publikace objednávejte e-mailem

na adrese: info@czemp.cz 

Monografie TLAKOVÉ MEMBRÁNOVÉ PROCESY 

Autor: P. Mikulášek a kol. 

Kniha obsahuje h is tor ický vývoj  t lakových 

membránových procesů, popis membránových 

materiálů, zařízení a jeho prvků, teorii transportu látek 

membránami a faktorů ovlivňujících výkonnost procesů, 

teoretický popis (modelování) toku při separaci, metody 

intenzifikace, návrh membránových jednotek a alikace 

tlakových membránových procesů a za řízení

v chemickém, farmaceutickém a potravinářském 

průmyslu, v biotechnologiích a při zpracování odpadních 

vod.

Editor: M. Šípek

Kniha popisuje metody, které nacházejí uplatnění v 

p r ů m y s l u  c h e m i c k é m ,  p o t r a v i n á ř s k é m

a farmaceutickém a umožňují např. separovat vodík, 

oxid uhelnatý, oxid uhličitý, sulfan a jiné plyny ze směsí 

plynů, získávat dusík ze vzduchu, upravovat zemní plyn, 

odstranit páry organických látek ze vzduchu.

V monografii je pojednáno také o polymerních 

membránách pro dělení plynů a par a o teoretických 

aspektech tohoto procesu. Do monografie je zahrnuta 

i kapitola o pervaporaci, zušlechtění bioplynu

a membránové destilaci. 

Monografie MEMBRÁNOVÉ DĚLENÍ PLYNŮ A PAR  

Editor: L. Novák

Kniha se zabývá problematikou využití iontově 

selektivních membrán v průmyslu i v ochraně 

životního prostředí. Značná pozornost je věnována 

elektromembránovým separačním procesům 

(elektrodialýze, elektrodeionizaci), membránové 

elektrolýze a rovněž velmi aktuální problematice 

elektromembránových systémů pro konverzi energie 

(palivovým článkům a elektrolýze vody ve vodíkové 

ekonomice). 

Monografie ELEKTROMEMBRÁNOVÉ PROCESY  

Editor: Z. Palatý

Publikace je určena všem pracovníkům, kteří se 

zabývají možnostmi využití membránových 

procesů v nejrůznějších oblastech lidské činnosti, 

a studentům přírodovědných a technických 

studijních oborů. V devíti kapitolách pojednává

o teori i  t ransportu látek membránami,

o membránových materiálech, tlakových 

membránových procesech (MF, UF, NF a RO), 

elektromembránových procesech (např. ED, EDI), 

membránových reaktorech a vybraných difuzních 

procesech.

Od roku 2008 vydala Česká membránová platforma ve spolupráci

s Vydavatelstvím Vysoké školy chemicko-technologické v Praze celkem pět 

publikací. 

Anglicko-český a česko-anglický výkladový 

membranologický slovník představuje unikátní 

publikaci mapující základní terminologii 

membránových procesů.

Členství v České membránové platformě

Českou membránovou platformu tvoří členové z řad výrobců

a uživatelů membránových technologií, univerzit,  výzkumných

a inovativních subjektů. CZEMP je otevřenou organizací

a předpokládá vstup dalších subjektů. Členem platformy se mohou 

stát jak fyzické, tak i právnické osoby zabývající se membránovou 

problematikou. V případě zájmu o členství nás neváhejte 

kontaktovat. 

Kromě uvedených publikací se platforma podílí na vydávání studijních 

materiálů, sborníků z pořádaných konferencí, brožur a dalších propagačních

a popularizačních materiálů včetně videa o membránových procesech, které je 

dostupné na www.czemp.cz.
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