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ASOCIACE PRO VODU ČR 

ODBORNÁ SKUPINA  
KALY A ODPADY 

ASOCIÁCIA ČISTIARENSKÝCH 
EXPERTOV SR 

 

 

KONFERENCE „KALY A ODPADY 2018“ 

BRNO - hotel Myslivna 
 

Asociace pro vodu ČR – odborná skupina Kaly a odpady ve spolupráci s Asociáciou čistiarenských 

expertov Slovenskej republiky, spolu s partnery a v mediální spolupráci s časopisem Vodní 

hospodářství si Vás dovolují pozvat na tradiční bienální konferenci Kaly a odpady 2018, která se bude 

konat ve dnech 20. a 21. června 2018 v Brně opět v  příjemném prostředí hotelu Myslivna. 

Cílem konference je seznámit odbornou veřejnost s novými poznatky, postupy a technologiemi 

z oblasti kalů a odpadů a zároveň poskytnout prostor pro diskusní fórum. 

 

Obsahově bude konference zaměřena zejména na následující témata: 

 Legislativa v oblasti kalového hospodářství 

 Provozní zkušenosti a problémy s kalovým hospodářstvím 

 Intenzifikace anaerobní stabilizace kalů 

 Energetické a surovinové využívání kalů 

 Hygienizace 

 Termické zpracování a sušení kalů 

 Vliv kalového hospodářství na čistírenskou linku 

 Mikropolutanty v kalech 

 Využití volné kapacity kalového hospodářství ČOV, přijímání externích odpadů 

 Čistírenské kaly jako substrát pro bioplynové stanice 

 Plynové hospodářství ČOV, bioplyn a biomethan 

 Kalové hospodářství malých ČOV 

Vítány budou i další příspěvky z příbuzných navazujících okruhů.  

 

Odborný garant konference:  

Prof. Ing. Michal Dohányos, CSc.  

Programový a organizační výbor konference: 

Prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc., VŠCHT Praha  

Prof. Ing. Jana Zábranská, CSc., VŠCHT Praha  

Prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc., STU Bratislava 

Ing. Dana Pokorná, CSc., VŠCHT Praha 

Dr. Ing. Pavel Chudoba, Veolia ČR 

Ing. Karel Hartig, CSc., Sweco Hydroprojekt a.s. 

Ing. Miroslav Kos, CSc., SMP CZ, a.s. 

Ing. Ladislava Matějů, SZÚ Praha  

Ing. Jiří Čejka, Vodohospodářský podnik a.s., Plzeň 

Václav Kutil, K&K Klatovy 

Jana Šmídková 
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Žádost o příspěvky 
 

Prosíme potenciální autory o příspěvky. (Přijaté příspěvky budou prezentovány formou přednášek a formou 

posterových sdělení. Autorům, jejichž příspěvky z kapacitních důvodů nebudou přijaty mezi přednášky, bude 

nabídnuta aktivní účast formou posterového sdělení. Všechny přednášky a posterová sdělení budou v plném 

znění publikovány ve sborníku konference. 

Přihlášky příspěvků (přednášky nebo postery) se stručným abstraktem příspěvku (cca 1/2 stránky) zašlete 

nejpozději e-mailem do 14. března 2018 na adresu: Michal.Dohanyos@vscht.cz  

 

Časový harmonogram: 

14. březen 2018 - uzávěrka přihlášek příspěvků 

4. duben 2018 - vyrozumění autorů o přijetí a formě zařazení příspěvku 

30. duben 2018 - druhý cirkulář – konečný program konference, přihláška k účasti 

10. květen 2018 – termín zaslání plných textů příspěvků do sborníku 

Firemní prezentace:  

V rámci konference nabízíme možnost firemní prezentace a to formou partnerství, účasti na výstavě nebo inzercí 

ve sborníku. Pro více informací kontaktujte pí. Šmídkovou. 

 

Kontaktní adresy a informace: 

Konferenční servis (dotazy k firemní prezentaci, účast, ubytování apod.): CzWA service s.r.o., Traťová 574/1, 

619 00 Brno – Jana Šmídková, GSM: +420 737 508 640, czwa@czwa.cz, http://www.czwa.cz  

 

Odborná skupina Kaly a Odpady – Ing. Dana Pokorná, CSc., VŠCHT Praha,  

VŠCHT Praha, Technická 5, 166 28 Praha 6, pokornd@vscht.cz  

 

 

 
Přihláška příspěvků 

 
Jméno autora:…………………………………………………………………………………………………………….……….…… 

Organizace:…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresa, včetně PSČ:……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

Tel: ……………………………………………………………..…..……. 

Fax    ……………………………………….……………………….…… 

E-mail  ……………………………….…………………………….…      

 
Příspěvek 

přednáška – poster (nevhodné přeškrtněte) 

Název příspěvku, autor: 
 

 

K přihlášce příspěvku přiložte 

stručný abstrakt příspěvku (cca 1/2 stránky) 

Přihlášku příspěvku, prosím, zašlete 

do 14. března 2018 

na adresu: Michal.Dohanyos@vscht.cz 
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