
 

 

ASOCIACE PRO VODU ČR z.s. 

ODBORNÁ SKUPINA PRO  
ŘEŠENÍ EXTRÉMNÍCH POŽADAVKŮ  

NA ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

       

„Řešení extrémních požadavků  
na čištění odpadních vod“ 

7. Konference, Blansko 2017 

2. cirkulář 
 

Odborná skupina pro řešení extrémních požadavků na čistírny odpadních 
vod, pod záštitou Asociace pro vodu ČR z.s., ve spolupráci s Vodárenskou 
akciovou společností, a. s. Brno, jako generálním partnerem a správou 
CHKO Moravský kras, za mediální spolupráce s časopisem Vodní hospo-
dářství, si Vás dovoluje pozvat na sedmou konferenci, která se bude konat 

 

23. – 24. února 2017 v Blansku – Češkovicích 
v hotelu PANORAMA 

 

Cílem konference je seznámit odbornou veřejnost s nejnovějšími poznatky a 
zkušenostmi z oblasti technologie čištění odpadních vod u nás i v zahraničí, 
které umožňují dosáhnout vysokých účinností bez negativního ekonomického 
efektu. Důraz je kladen na efektivní výměnu zkušeností a v praxi ihned využi-
telných informací mezi odborníky zabývajícími se touto problematikou.  
Jako již tradičně, je i tentokrát v rámci pořádané akce připraven doplněk při-
nášející další zajímavosti k tématům konference. Ve spolupráci s akademic-
kými a výzkumnými pracovišti bude prezentován v prostorách zimní zahrady 
pod názvem "Salon inspirace". 

 

Organizátoři konference srdečně zvou k účasti všechny odborníky, kteří 
se chtějí podělit o své zkušenosti z tematických okruhů konference. 



Program konference „Blansko 2017“, 23. 2. - 24. 2. 2017 
 

Čtvrtek    23. 2. 2017 

8:00 – 9:30   Prezence účastníků 
9:30 – 9:50 Zahájení 

9:50 – 11:30  Pavlík I. a kol. Bakteriální společenstva ve vodním prostředí Moravského krasu:  
   vliv organicky znečištěné vody na výskyt zdravotně významných mykobakterií 
Drtil M., Vyhodnotenie kvality vycistenej vody a prevádzkových parametrov na  
   2 mestských ČOV  s intenzívnym odstraňovaním dusíka a fosforu v SR 
Foller J., Třetí stupěň čištění - možná úsporná technická řešení 
Plotěný K., Vacek J., Řešení intenzívně navštěvovaného objektu v krasovém  
    území 

11:30 – 11:45  Přestávka na kávu 

11:45 – 13:00  Foller J., Poruchy procesu srážení fosforu 
 Rouš J., Nová generace rotačních objemových čerpadel a srovnání vhodnosti  
     jejich použití s vřetenovými čerpadly 
 Novotný  F., Navrhování a provoz čerpadel a míchadel na ČOV 

13:00 – 14:10  Oběd 

14:10 – 15:50   Carly C., Harastej J., Vliv polymerů v zemědělství: jejich použití a výhody 
Pečenka M., Novotná V., Srážení zbytkových koncentrací fosforu – železo  
   nebo hliník? 
Matějů L., Mikrobiologická kontaminace kalů a požadavky na ověření účinnosti 
    hygienizace 
Záhora J., Dostupnost fosforu z alternativních zdrojů pro rostliny 

15:50 – 16:05   Přestávka na kávu 

16:05 – 17:20   Hlavačka V., Pénzes L., Semicentrálne riešenie čistenia komunálnych vôd 
    a vybraných priemyselných odpadových vôd 
Vojtěchovský R., Vilím D., Membránové ČOV- možnosti, praktické aplikace a 
    zkušenosti 
Prax O., Mechanické předčištění pro malé průtoky 

18:00                Večeře 
19:30 Koktejl – panelová diskuse, prezentace vystavujících firem 

Pátek    24. 2. 2017 

9:00 – 10:40  Esterka M., Foller J., Intenzifikace kalové koncovky s dezintegrací kalu 
Mázlová M., Balasty, výskyt, příčiny, možnosti a způsoby odstranění – příklady 
   z praxe 
Povýšilová M., Praktické zkušenosti z použití laserových průtokoměrů na  
    stokových sítích 
Volenec M., Optimalizace provozu ČOV v papírnách pomocí optického senzoru  
   CHSK 

11:00  Exkurze do „Sloupsko-Šošůvských jeskyní“ – ukončení konference 
 Zájem o exkurzi je třeba uvést v přihlášce; je nutné mít vlastní zdroj světla! 

Změna programu je vyhrazena  



Termíny, přihlášky, poplatky 
 

Časový harmonogram: 

20. 1. 2017 
uzávěrka plných textů příspěvků  
(zašlete e-mailem  na  foller@vasgr.cz) 

30. 1. 2017 uzávěrka inzerátů do sborníku 

14. 2. 2017 
uzávěrka přihlášek  
(později nelze garantovat ubytování v místě konference) 

Přihlášky a další:  
- Přihlášky účastníků na konferenci a objednávku firemní prezentace 

zašlete e-mailem nejpozději do 14. 2. 2017 na adresu: service@czwa.cz. 
- V případě zájmu o inzerci ve sborníku zašlete objednávku a podklady 

inzerátu nejpozději do 31. 1. 2017 

Přihlášky s pozvánkou budou dostupné elektronicky na  www.czwa.cz. 

Prosíme všechny účastníky o přesné vyplnění údajů nutných pro vystavení 
daňových dokladů. Daňové doklady obdržíte do 14 dnů od zaplacení vlož-
ného. 

Konference byla zařazena do odborného vzdělávání ČKAIT – 2 body. 
Potvrzení bude k vyzvednutí u prezence na konferenci. 

Poplatky (včetně DPH 21%): 

Konferenční 
poplatek 

- účastnický poplatek 
- úč. poplatek (členové CzWA, ČKAIT) 
- pracovníci státní správy, studenti a senioři 
- sborník na CD (objednaný samostatně) 

3 509 Kč  

3 267 Kč 
2 299 Kč 

460 Kč 

(2 900 + 609 DPH) 
(2 700 + 567 DPH) 
(1 900 + 399 DPH) 

(380 +   80 DPH) 

Prezentace 
firem 

- firemní prezentace - poster (text ve sborníku) 
- inzerát ve sborníku (1 strana A4) 
- vystavující firma (stolek + 2 židle) 
- vyst. firma (st. + 2 židle), korporativní člen CzWA 

3 025 Kč 
1 815 Kč 
8 470 Kč 
7 865 Kč 

(2 500 + 609 DPH) 
(1 500 + 315 DPH) 
(7 000 +1470DPH) 
(6 500 +1365DPH) 

Účastnický poplatek zahrnuje:   
Vložné, sborník (tištěný + CD), občerstvení během celé akce, večerní 
panelová diskuze, vstup na exkurzi. Pro jednoho zástupce vystavující firmy 
platí 50 % sleva na vložném, přednášející vložné neplatí. 

Účastnický poplatek a další platby zašlete do 14. 2. 2017 na účet  
u Komerční banky a.s., č. účtu: 115-410290207/0100   
SWIFT: KOMBCZPPXXX, IBAN: CZ9001000001150410290207 

variabilní symbol: členské číslo nebo IČ společnosti 
specifický symbol: 44230217 (uvádějte vždy) 

Upozornění: 
Při neúčasti se poplatek nevrací, bude zaslán pouze sborník (tištěný + CD) 
na adresu uvedenou v přihlášce, připadně je možné vyslat náhradníka.  

mailto:czwa@czwa.cz
http://www.czwa.cz/


Další informace, kontakty 

Místo konání: 

Hotel Panorama 
Češkovice 168 
678 01, Blansko 

www.hotelpanorama.cz 

Ubytování  
Zajištěno v místě konání, v hotelu Panorama a penzionu Vyhlídka.  
Ve 2-3 lůžkových pokojích je cena za osobu a noc se snídaní cca 700 Kč. 
Při požadavku na 1 lůžkový pokoj je cena se snídaní cca 1 100 Kč. 

Ubytování není zahrnuto v ceně vložného, účastníci si je hradí sami na 
recepci hotelu. Požadavek na ubytování vyplňte v přihlášce. 

Doprava  
Doprava do místa konání konference a na exkurzi je individuální. Případný 
požadavek na dopravu v ranních hodinách 23. 2. 2017 z nádraží Blansko do 
místa konání a zpět do Blanska po ukončení konference dne 24. 2. 2017 je 
možné dohodnout s organizátory konference.  

Programová komise:   
Ing. Břetislav Krňávek, Ph. D.; doc. Ing. Milan Látal, CSc.; Ing. Jan Foller;  
doc. Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D. 

Organizační výbor:   
Ing. Jan Foller; Ing. Jiří Jelínek; Ing. Petr Klimeš; Martin Eyer; Jana Šmídková 

Kontaktní adresy: 

Konferenční servis: přihlášky, ubytování, firemní prezentace atd. 

CzWA service s.r.o., 
Jana Šmídková, Masná 189/5, 602 00 Brno,  
mobil: +420 737 508 640, e-mail: service@czwa.cz 

Odborná skupina pro řešení extrémních požadavků na čištění odp. vod 
e-mail: os-rep@czwa.cz, www: os-rep.czwa.cz 

Ing. Jan Foller  
VAS, a.s. TÚGŘ, Soběšická 820/156, 63801 Brno - Lesná,  
mobil: +420 603 804 697, e-mail: foller@vasgr.cz 

Ing. Jiří Jelínek, Ing. Petr Klimeš  
VAS, a.s. divize Brno-venkov, Soběšická 820/156, 63801 Brno - Lesná,  
mobil: +420 602 724 616, +420 606 747 421; e-mail: jelinek@vasbv.cz, klimes@vasbv.cz 
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