
Asociace pro vodu ČR z.s. 
 

Odborné skupiny 

Difuzní znečištění, Vodárenství a povrchové vody, Biologie vody 
 

 

 

Vás zvou na odborný seminář 
 

 

Výroba pitné vody a faktory ovlivňující kvalitativní  

a kvantitativní parametry ve vodárenské  

nádrži Švihov 
 
 

Seminář se koná pod záštitou paní RNDr. Jany Plamínkové, radní hlavního města Prahy pro oblast 

infrastruktury, technické vybavenosti a životního prostředí. Iniciátory uspořádání odborného semináře 

byli mimo jiné i menší akcionáři Úpravny vody Želivka, a.s. se zájmem o zajištění trvalé udržitelnosti 

významného vodního zdroje pro hlavní město Prahu a části Středočeského kraje a Kraje Vysočina. 

 

Programová koncepce semináře: 

 Zajištění trvalého dostatku kvalitní vody pro HMP           

 Snižování rizik spojených s klimatickými změnami  

 Optimalizace a intenzifikace technologických procesů pro úpravu vody na vodu pitnou 

 Dostupnost relevantních informací pro všechny zainteresované subjekty a orgány státní a veřejné 

správy. 

 Možnosti dotací na financování projektů na ochranu vod 

 

Cílovou skupinou vedle odborné veřejnosti jsou dále: 

 Akcionáři Úpravny vody Želivka, a.s. 

 Obce a města ve vodárenském povodí Želivky 

 Státní správa a samospráva  

 Vysoké školy, university a výzkumné ústavy aktivně působící ve vodárenském povodí 

 

 

 

3. října 2016 

Zastupitelský sál Magistrátu hlavního města Prahy 
 

 

 

 

 

Partneři semináře: 
 

 

 

 



Program semináře: 
09:00 - registrace 

09:30 – zahájení, úvodní slovo 

RNDr. Jana Plamínková, radní hlavního města Prahy 

Mgr. Mark Rieder, Úpravna vody Želivka, a.s., předseda představenstva 

 

Management povodí VN Švihov a ekosystémové služby 
doc. Ing. Josef Seják, CSc. (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem), RNDr. Jan Pokorný, CSc. 

(ENKI, o.p.s.) 

Degradační procesy na půdě a ochrana vod  

RNDr. Pavel Novák, Ph.D. (VÚMOP, v.v.i.) 

Dusík a fosfor na odtoku ze zemědělsky využívaného povodí  
Ing. Markéta Hrnčírová, (A.R.C. spol. s r.o.) 

Plošné a bodové zdroje specifických organických látek v povodí řek a nádrží v povodí Vltavy 
RNDr. Marek Liška, Ph.D. (Povodí Vltavy, s.p.) 

Nutrienty ve VN Švihov a jejích přítocích  
RNDr. Jindřich Duras, Ph.D. (Povodí Vltavy, s.p.)  

Rekonstrukce ÚV Želivka  
Ing. Ladislav Sommer (Sweco Hydroprojekt, a.s)  

Vývoj požadavků na technologii úpravy vody  
Ing. Josef Drbohlav (Sweco Hydroprojekt, a.s.) 
Kvalita surové vody pro ÚV Želivka, upravitelnost na pitnou vodu (vybrané parametry) 
Ing. Radka Hušková, Ing. Bohdana Tláskalová (PVK, a.s.)  

Příprava a podpora staveb na ochranu vod a zásobování vodou  
Ing. František Smrčka, Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  

 

Přesný program bude přihlášeným zaslán na jejich e-mailové adresy a zveřejněn na stránkách 

http://www.czwa.cz. 

 

Přihlášku na seminář pošlete e-mailem: service@czwa.cz nejpozději do 23. 9. 2016. Program spolu 

s přihláškou jsou k dispozici i na webové stránce http://www.czwa.cz. Daňový doklad obdržíte 

elektronicky na emailovou adresu uvedenou v přihlášce. Při neúčasti se poplatek nevrací. 

 

 

Vložné: 450,-Kč zástupci veřejné a státní správy, členové CzWA 

               500,-Kč ostatní účastníci 

   150,- Kč studenti 
Cena za vložné je včetně 21% DPH a zahrnuje drobné občerstvení ve výši 150 Kč a náklady na organizaci. 

 

 

Místo konání: 

Zastupitelský sál Magistrátu hlavního města Prahy 
Mariánské nám. 2, Praha 1, 110 01 (parkování před magistrátem není zajištěno) 
 

 

Programový výbor: 

prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc., VŠCHT Praha 

Ing. Radka Hušková, Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 

RNDr. Jan Pokorný, CSc., ENKI, o.p.s. Třeboň 

RNDr. Marek Liška, Ph.D.  Povodí Vltavy, s.p. 

Ing. Jiří Holas, A.R.C, spol. s r.o. 

Mgr. Jiří Paul, MBA, Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. 

Organizační výbor: 

Ing. Markéta Hrnčírová, marketa.hrncirova@arcnet.cz   

Mgr. Jiří Paul, MBA, tel. 

602674837,jiri.paul@vakberoun.cz   

Ing. Jiří Holas, tel. 737420037, jiri.holas@arcnet.cz  

Ing. Andrea Benáková, Ph.D., benakova@vscht.cz         

                                                      

 

Konferenční servis zajišťuje: CzWA service s.r.o., Masná 189/5, 602 00 Brno 

IČ 04146212, DIČ: CZ04146212, tel. 737 508 640, email: service@czwa.cz 

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

