
na XVI. ročník mezinárodní konference a výstavy

2016
6. a 7. října 2016

Učastnický poplatek 4 477,- Kč (Základ 3 700,- Kč + 21 % DPH)
Členové CZWA 4 356,- Kč (Základ 3 600,- KČ + 21 % DPH)

Studenti a důchodci 3 267,- Kč (Základ 2 700,- Kč + 21 % DPH)
Členové CZWA 3 146,- Kč (Základ 2 600,- KČ + 21 % DPH)

Sleva 10 % pro přihlášené a Zaplacené do 30.6.2016.
POZOR! Pro účastníky ze státní správy k dispozici sponzorované vložné - sleva 50 %.

Poplatek zahrnuje náklady na organizaci konference, občerstvení a sborník.

nejpozději do 30. dubna 2016.



Programový výbor konference

Předseda výboru:
prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA

ÚVHO, FAST VUT v Brně

Členové výboru:
Ing. Radovan Haloun, CSc. Ing. Vladimír Habr, Ph.D.

AQUA PROCON s.r.o Brněnské vodárny a kanalizace a.s. 

Dr. Ing. Ivana Kabelková Ing. Aleš Mucha, MBA
KZEI, FAST ČVUT Praha SWECO Hydroprojekt a.s.

Ing. Karel Pryl
DHI a.s.

Ing. Petr Hluštík, Ph.D.
ÚVHO, FAST VUT v Brně

Forma prezentace

plenární přednáška
posterové sdělení
výstava firemních materiálů
inzerce ve sborníku konference

Okruh témat konference a výstavy

Cílem konference “Městské vody 2016“ je vytvořit reprezentativní fórum pro 
prezentaci nejzajímavějších a nejnovějších poznatků v této oblasti z ČR, SR a ze 
zahraničí a také pro výměnu názorů mezi účastníky konference.
V rámci konference se uskuteční prezentace výzkumného centra AdMaS – Advanced 
Materials and Structures (www.admas.eu), moderního centra vědy a komplexní 
výzkumné instituce v oblasti stavebnictví, která je součástí Fakulty stavební Vysokého 
učení technického v Brně.

Vodní hospodářství v roce 2016
Systémy zásobování pitnou vodou, vodní zdroje
Zajištění potřeby vody z alternativních zdrojů
Koncepce řešení městského odvodnění
Městské vodní toky
Protipovodňová ochrana ve vztahu k městskému odvodnění
Progresivní technologie čištění odpadních vod
Technologické procesy ČOV
Zkušenosti z realizace staveb městského odvodnění

Abstrakt

Abstrakt vložte na stránky konference mestskevody.ardec.cz nebo zašlete na 
hlavinek.p@fce.vutbr.cz

Důležitá data

30.4. 2016 termín přihlášek příspěvků a posterů
30.6. 2016 10% sleva při přihlášení a zaplacení do tohoto data
30.6. 2016 oznámení autorům o přijetí příspěvků a posterů, zaslání 

pokynů pro vypracování rukopisu do sborníku konference
30.6. 2016 rozeslání 2. cirkuláře konference s detailními pokyny pro 

účastníky i vystavovatele
5.9. 2016 termín odevzdání příspěvků a posterů

30.9. 2016 termín uzavření přihlášek pro vystavovatele

6. - 7. 10. 2016 termín konference a výstavy

Cíl konference


