
 

 

ASOCIACE PRO VODU ČR z.s. 

ODBORNÁ SKUPINA PRO  
ŘEŠENÍ EXTRÉMNÍCH POŽADAVKŮ  

NA ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

       

„Řešení extrémních požadavků  
na čištění odpadních vod“ 

8. Konference, Blansko 2019 

2. cirkulář 
 

Odborná skupina pro řešení extrémních požadavků na čistírny odpadních vod, 
pod CzWA ve spolupráci s hlavními partnery Vodárenskou akciovou společ-
ností, a. s., AQUA PROCON s.r.o. a správou CHKO Moravský kras, za me-
diální spolupráce s časopisem Vodní hospodářství, si Vás dovoluje pozvat na 
odbornou konferenci, která se bude konat 

 

21. – 22. února 2019 v Blansku – Češkovicích 
v hotelu PANORAMA 

 

Cílem konference je jak seznámení odborné veřejnosti s nejnovějšími poznatky 
a technologickými postupy z oblasti čištění odpadních vod, umožňujícími dosa-
žení vysokých účinností odstranění znečištění s ohledem na rostoucí nároky 
ochrany životního prostředí, tak i výměna praktických zkušeností mezi odbor-
níky zabývajícími se touto problematikou.   
Jako již tradičně je i tentokrát v rámci pořádané akce připraven doplněk přiná-
šející další zajímavosti k tématům konference. V rámci Salonu inspirace bude 
v duchu hesla „I malé čistírny mohou čistit na úrovni“ uspořádána výstavka za-
řízení pro vystrojení malých čistíren odpadních vod. Členové pořádající od-
borné skupiny budou připraveni poskytnout konzultace k dané tématice. 

 

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



Program konference „Blansko 2019“, 21. 2. - 22. 2. 2019 
 

Čtvrtek    21. 2. 2019 

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

9:50 – 11:10  Štefka L., Nová právní úprava CHKO Moravský kras  
Halešová T., Eliminace transportu pesticidů a léčiv v ŽP 
Povýšilová M., Měření průtoků a kontrola kvality na odlehčovacích komorách 
Kosour D., Řeka Jihlava - snížení koncentrací fosforu 

11:10 – 11:25  Přestávka na kávu 
11:25 – 12:45  Čáslavský J., Problematika monitoringu mikropolutantů v OV a kalech 

Cakl J., Membránové separace při úpravě a čištění odpadních vod - principy,  
   výhody a limitace 
Vilím D., Zkušební provoz ČOV Bosch Diesel Jihlava – čistírny s technologií 
   MBR čistící i průmyslové OV 
Hodulová J., Výsledky aplikovaného výskumu použitia membrán popredných  
   svetových výrobcov v technickom riešení technologického systému MGS 
   (membránový gravitačný systém) 

12:45 – 14:00  Oběd 

14:00 – 15:20   Matějů L., Rizika využívání šedých vod 
Bek D., Využití čistého kyslíku na ČOV masozávodu Kaufland 
Smažík J., Stara J., ČOV České Budějovice – optimalizace aeračního systému 
Jirout T., Ditl P., Užití statických směšovačů při úpravě a čištění vod 

15:20 – 15:40   Přestávka na kávu 

15:40 – 17:00   Kreislová K., Mikrobiální koroze antikorozních materiálů na ČOV 
Vítězová M., Vítěz T., Zvýšení obsahu metanu v bioplynu pomocí rozkladu CO2 
vodíkem 
Szeroki A., Mikulec J., Optimalizace tlakové kanalizační sítě na základě nových 
způsobů komunikace domovních čerpacích stanic 
Bábíček R., ČOV Blatnička – moderní, malá, plně automatizovaná ČOV 
pro 600 EO 

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

Pátek    22. 2. 2019 

9:00 – 10:40  Žarnovský L., Legislativa a zásady využívání čistírenských kalů v Polsku 
Křížová O., Čistírenské kaly v kompostech - testy a použití 
Svoboda J., Čistírenské kaly, jako hnojivo, hodnocení a aplikace 
Budňáková M., Problematika aplikace čistírenských kalů na půdní fond z po-
hledu legislativy 
Jelínek J., Tůna L., Foller J., Navrhování ČOV s kapacitou pod 2000 EO ve 
světle nové legislativy 

11:00  Exkurze do Kateřinské jeskyně a Domu přírody Moravského krasu  
Ukončení konference 
Zájem o exkurzi je třeba uvést v přihlášce!  

Změna programu je vyhrazena  



Termíny, přihlášky, poplatky 
 

Časový harmonogram: 

21. 1. 2019 
uzávěrka plných textů příspěvků  
(zašlete e-mailem na os-rep.czwa.cz) 

28. 1. 2019 uzávěrka inzerátů do sborníku 

13. 2. 2019 
uzávěrka přihlášek  
(později nelze garantovat ubytování v místě konference) 

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

zašlete e-mailem nejpozději do 13. 2. 2019 na adresu: service@czwa.cz. 
- V případě zájmu o inzerci ve sborníku zašlete objednávku a podklady in-

zerátu nejpozději do 28. 1. 2019 

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 na váš email do 14 dnů od za-
placení vložného. 

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 
2 420 Kč 

484 Kč 

(2 900 + 609 DPH) 
(2 700 + 567 DPH) 
(2 000 + 420 DPH) 

(400 +   84 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 
2 178 Kč 
9 680 Kč 
8 470 Kč 

(2 500 + 525 DPH) 
(1 800 + 378 DPH) 
(8 000 +1680DPH) 
(7 000 +1470DPH) 

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 13. 2. 2019 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: 44210219 (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 800 Kč. Při 
požadavku na 1 lůžkový pokoj je cena se snídaní cca 1 250 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 21. 2. 2019 z nádraží Blansko do 
místa konání a zpět do Blanska po ukončení konference dne 22. 2. 2019 je 
možné dohodnout s organizátory konference.  

Programový výbor:   
doc. Ing. M. Látal, CSc.; Ing. J. Foller; doc. Ing. T. Vítěz, Ph. D.  
Ing. B. Krňávek, Ph. D.; Ing. J. Jelínek 

Organizační výbor:   
Ing. J. Foller; Ing. J. Jelínek; Ing. P. Klimeš; M. Eyer; J. Šmídková 

Kontaktní adresy: 

Konferenční servis: přihlášky, ubytování, firemní prezentace atd. 

CzWA service s.r.o., 
Jana Šmídková, Traťová 574/1, 619 00 Brno,  
mobil: +420 737 508 640, +420 602 110 867, 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:  mobil: +420 739 463 845, e-mail: foller@adchem.cz 

Ing. Jiří Jelínek: mobil: +420 602 724 616, e-mail: jelinek@vasgr.cz  

Ing. Petr Klimeš: mobil: +420 606 747 421; e-mail: klimes@vasbv.cz  

Ochrana osobních údajů: 
Při zpracování osobních údajů dbá pořadatel na dodržování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 
("GDPR") a dále zákonu č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Upozorňujeme tímto 
účastníky, že z akce bude pořizována fotodokumentace za účelem propagace akce na webových stránkách 
http://www.czwa.cz 
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