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CAFÉ NOBEL: FENOMÉN LITHIUM 
 
Chcete získat přehled o současné světové výrobě lithia a možném budoucím 
vývoji na trhu s tímto žádaným kovem? A jak jsme na tom s výrobou lithia u 
nás? Ve čtvrtek 14. prosince o tom bude v ústeckém Fokus kafe v rámci 
cyklu Café Nobel povídat chemik Ing. Vu Nguyen Hong, Ph.D., z Ústavu 
korozního inženýrství a kovového materiálu VŠCHT v Praze. 
 
Lithium, nejlehčí z alkalických kovů, je dnes předmětem neutuchajících vášnivých 
diskusí i sporů. „Chemik Vu Nguyen Hong představí návštěvníkům kavárny svůj 
výzkum získávání lithia z Li-slíd a potenciální využití této nerostné suroviny k 
průmyslové výrobě lithných sloučenin v Čechách,“ zve na přednášku koordinátor 
cyklu Café Nobel Frederik Velinský. V navazující besedě budou moci zájemci 
položit i ožehavé otázky ohledně lithia a jeho těžby. 
 
Ing. Vu Nguyen Hong, Ph.D., je na VŠCHT vedoucím skupiny Chemická 
metalurgie. Jeho výzkumné aktivity se zaměřují na metalurgické procesy, recyklaci 
kovonosných odpadů a přípravu nanomateriálů. Výzkumem získávání lithia z Li-
slíd se zabývá od roku 2002. Je autorem řady publikací v dané oblasti. 
 
Přednáška v kavárně Fokus kafe v Ústí nad Labem začne v 18:00 h.  
Místa si můžete rezervovat na adrese fokuskafe-usti@fokuslabe.cz. Další 
informace o Café Nobel naleznete na cafenobel.ujep.cz. 
  
Partnery Café Nobel jsou Česká spořitelna, nakladatelství Academia a 
populárně vědecký magazín Českého rozhlasu Sever Planetárium. 
 
Foto k volnému užití. Kredit: Dnn87, Wikimedia Commons, CC BY 3.0. 
 
Kontakt: 
Mgr. Frederik Velinský, frederik.velinsky@ujep.cz, 475 286 138 
 
 
Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí 
 
Café Nobel je cyklus přátelských setkání veřejnosti s vědci nad šálkem kávy. 
Pořadatelé z Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem zvou každý měsíc do 
Ústí nad Labem a Teplic zajímavé osobnosti ze světa vědy a prostřednictvím 
poutavých témat se snaží představit je samotné i jejich práci obyčejným lidem.  
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