
 
 
Asociace pro vodu ČR z.s., odborná skupiny Malé domovní čistírny a 

odlučovače pořádá již tradičně v jarním období 8. ročník diskuzního semináře 

zaměřeného na problematiku čištění a recyklaci odpadních vod v chráněných 

krajinných oblastech a decentrálních řešeních obecně. V letošním roce byla 

vybrána, jako místo pro pořádání, oblast Orlických hor. 

Diskuzní témata: 
- možná řešení čištění a recyklace odpadních vod (přírodní způsoby nebo high 
tech) 
- zkušenosti s novou legislativou a jejím uplatňováním pro horské objekty 
- zkušenosti s praxí a provozem 
- vybrané čistírenské technologie a jejich limity (hranice) pro použití v horách 
- nejlepší výsledky z kořenových čistíren odpadních vod v horách 
- likvidace vyčištěných vod pro objekty bez možnosti napojení na vodní tok 
- co se děje s vodou v horských oblastech, když…. 
 
Cíl – jako tradičně, představit klady a zápory, možnosti a limity jednotlivých 
technologických řešení a navrhnout směr, kterým by se měla tato problematika 
ubírat po stránce technické i legislativní. 
 
 
 

 
 

Asociace pro vodu ČR z.s. 
 

Odborná skupina 

Malé a domovní čistírny a odlučovače 
 

 
Vás zve na diskuzní seminář 

 

„ČOV pro objekty v horách“ 
 

pořádaný s podporou AOPK ČR, Správa CHKO Orlické hory. 
 

 
 

31. 5. – 1. 6. 2018 
Orlické hory, hotel Šerlišský Mlýn 

 
 

Seminář je pořádán i jako vzpomínka na Marii Chmelařovou (Poloncyovou),  
členku odborné skupiny ČAO 

http://www.czwa.cz/os/OS_TZVC.pdf


Program (předběžný) 
Čtvrtek 31. 5. 2018 
Prezence účastníků od 8:30 hod 
 
9:00 – 9:15 Úvodní slovo  
 
9:15 – 9:45 Představení regionu CHKO Orlické hory 
 
9:15 – 11:45 Dopolední sekce přednášek a diskuzí 
 
11:45 – 13:00 Polední přestávka, občerstvení 
 
13:00 – 15:00 Odpolední sekce přednášek a diskuzí 
 
15:00 - 17:00 Neformální diskuze - Formulace závěrů a doporučení 

 
18:00   Večeře (pro ubytované)  
 
19:00   Diskuzní večer  
 

Zařazená nosná témata a přednášky 
1. Kde a jak chránit podzemní vody před přečištěnými odpadními 

vodami - Svatopluk Šeda 
2. Decentralizované nakládání s odpadními a srážkovými vodami v 

malých obcích - Markéta Vacková 
3. Udržitelnost a řešení venkovských oblastí - Karel Plotěný 
4. Vertikální filtry s vegetací v Rakousku- extrémní účinnosti pro 

horské čistírny - Michal Kriška 
5. Zelené dohody – aneb jak se řeší v Holandsku legislativně 

neřešitelné – Soňa Jonášová  
6. Hygienické aspekty použitých vod - Ladislava Matějů 
7. Zkušenosti s provozováním ČOV Masarykova bouda a ČOV 

Šerlišský Mlýn - Miloš Machút 
8. Další krátké vstupy do debaty, otevřené diskuze a dialogy napříč 

kompletní problematikou v oblasti odpadních vod 
 

Přislíbená účast do diskusního fóra je prostřednictvím zástupců: 
Středočeské inovační centrum, CHKO Orlické hory, apod. 

Jak se přihlásit? 
 

Přihlášky zasílejte na email service@czwa.cz. Přihlášku a platbu vložného na 

seminář pošlete nejpozději do 20. 5. 2018. Program spolu s přihláškou jsou k 

dispozici i na webové adrese http://www.czwa.cz. Daňový doklad obdržíte 

nejpozději do 14 dnů od zaplacení vložného na bankovní účet uvedený 
v přihlášce. Při neúčasti se poplatek nevrací, lze vyslat náhradníka. Počet 
účastníků je omezen na 40 osob. 

 
Za kolik? 

 
Vložné:  750,-Kč členové CzWA a AČE SR, pracovníci vodoprávních úřadů 

a CHKO 
              1000,-Kč ostatní účastníci 
Cena za vložné je včetně DPH. Zahrnuje občerstvení a náklady na organizaci. 
Elektronický soubor s přednáškami obdržíte na emailovou adresu uvedenou 
v přihlášce. 
Ubytování do 550,-Kč/noc (včetně polopenze a DPH) 
Ubytování si rezervujte na přihlášce. 
Ubytování si hradí účastníci ve vlastní režii na recepci hotelu. 

 
Kde?  

Hotel Šerlišský mlýn 
Deštné v Orlických horách 314 
517 91  Deštné v Orlických horách 
Královéhradecký kraj 
Pozice na mapě:  https://mapy.cz/s/2yt6t 
Stránky hotelu:   http://hotelserlisskymlyn.cz 

 
Programový výbor 

 
Ing. Michal Kriška, Ph.D., email: kriska.m@fce.vutbr.cz 
Ing. Karel Plotěný, email: ploteny@asio.cz 
Ing. Jan Topol, email: topol@topolwater.com           
                                                       
 
Konferenční servis zajišťuje: CzWA service s.r.o., Traťová 574/1, 619  00 Brno 
IČ 04146212, DIČ: CZ04146212, tel. 737 508 640, email: service@czwa.cz 

         

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

