
Pozvánka na odborný seminář  
 
 

Hygienizace čistým kyslíkem a kompostování, 

bezproblémová řešení kalů z ČOV 
 
 
 
Seminář je zaměřen na praxí ověřená a přímo aplikovatelná 
řešení a postupy v oblasti zpracování a následného uplat-
nění kalů z především menších, biologických ČOV v země-
dělství, v souladu s požadavky nové legislativy.  
  
Program nabízí účastníkům z řad provozovatelů, projek-
tantů i zástupců státní správy, konkrétní informace k téma-
tům: 
 
1.Možnosti zpracování kalů na ČOV a v kompostárnách  
hygienizace čistým kyslíkem – výhody a provozní zkušenosti, 
kompostování kalů – zkušenosti, podmínky a možnosti  

 
2.Uplatnění kalů v zemědělství  
kal z biologických ČOV jako hnojivo, legislativní požadavky na 
aplikaci kalu na zemědělskou půdu a současná realita, prak-
tické postupy a možnosti  

 
 

 
 
Datum a místo konání  
 

Čtvrtek 27.2.2020 v 9:30,  Areál agentury ZERA   
Podhradí 1022, 675 71 Náměšť nad Oslavou 

 
Odborný garant  

 

OS REP při Asociaci pro vodu ČR: Ing. Jan Foller,   

ZERA – Zemědělská a ekologická regionální agentura, z.s.: Ing. Květuše Hejátková

   

Doplňující služby 
 

Během konání akce budou odborní garanti, případně další spolupracovníci z OS-REP a 
agentury ZERA připraveni poskytnout zájemcům konzultace k probíraným tématům.  
  
Smyslem konzultací je ukázat třeba i případným samostatným provozovatelům ČOV 
ověřené technologické možnosti zpracování čistírenských kalů a reálné postupy, jak 
v souladu s legislativními požadavky tento kal aplikovat na zemědělskou půdu.  



Program: 
 

1 
Historie využívání čistého kyslíku v kalovém hospodářství ČOV v ČR 

Ing. Jan Foller  

2 
VAS, a.s. a technologie OSS – Oxyterm sludge systém 

Ing. Jiří Jelínek, Ing. Petr Klimeš 

3 
Rekonstrukce ČOV Brandýs nad Labem a 10 let zkušeností s kyslíkem 

Ing. Břetislav Krňávek, PhD. 

4 
Kompostování kalů z ČOV – současná praxe a legislativa 

Bc. Olga Křížová 

5 
Kompostování kalů z ČOV vs. přímá aplikace na půdu 

Ing. Květuše Hejátková 

6 
Kaly z ČOV, jako hnojivo – pro a proti 

Ing. Jaroslav Záhora, CSc. 

7 
Současná úroveň podpory využití kalů z ČOV v zemědělství – praxe 

Oto Dubina 

8 
Jak splnit legislativní podmínky pro aplikací kalů z ČOV do půdy 

Ing. Věra Ochmanová 
 

Změna programu je vyhrazena! 

 

Organizační pokyny 

 

Konferenční servis akce zajišťuje CzWA service s.r.o., Traťová 574/1, 619 00 Brno,  

IČ: 04146212, DIČ: CZ04146212, Plátce DPH. 

Vložné zahrnující náklady na organizaci a občerstvení během akce činí: 
  

- členové CzWA, ČKAIT, státní správa:  847 Kč (700 + 21 % DPH) 
- pro ostatní účastníky:    968 Kč (800 + 21 % DPH) 

 

Závazné přihlášky zasílejte mailem na adresu service@czwa.cz, do 20.2.2020 

platbu vložného na bankovní účet: 
 

CzWA service s.r.o. 
Komerční banka a.s., 115-410290207/0100 

specifický symbol 44270220. 
 

Upřesňující informace u paní Šmídkové, tel: +420 737 508 640, mail: service@czwa.cz  
nebo u organizátorů akce: foller@adchem.cz; jelinek@vasgr.cz; klimes@vasbv.cz  
  

mailto:service@czwa.cz
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Závazná přihláška na odborný seminář  

 

Hygienizace čistým kyslíkem a kompostování,  
bezproblémová řešení kalů z ČOV 

čtvrtek, 27. 2. 2020, Náměšť nad Oslavou 
 

Firma – přesná adresa: 

 

 

Tel./Fax:                                 E-mail: 

IČ:                                              DIČ: 

 

Přihláška účastníka: 

 

jméno, příjmení, titul, e-mail 

částka za osobu 

členové CzWA, 
ČKAIT, státní správa 
847 Kč(700+21% DPH) 

ostatní účastníci 
968 Kč(800+21% DPH) 
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            Vložné celkem:    _______________ 

 
 
… pokračování na druhé straně 



Potvrzujeme, že jsme uhradili účastnické poplatky 

 

v celkové výši: ____________________  dne:  __________________ 

 

z čísla účtu plátce:   ____________________________________________ 

 

na účet organizátora:   115-410290207/0100  

SWIFT:KOMBCZPPXXX  IBAN: CZ9001000001150410290207 

variabilní symbol:  členské číslo nebo IČ společnosti,  

specifický symbol:  44270220 (uvádějte vždy) 

 

 

Potvrzení o platbě žádám: jednotlivě za účastníky/společné za organizaci* 
(*nehodící se škrtněte) 

 

 

Ochrana osobních údajů:  

Při zpracování osobních údajů dbá pořadatel na dodržování nařízení Evropského parla-

mentu a Rady (EU) 2016/679 ("GDPR") a dále zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů, ve znění pozdějších předpisů. Upozorňujeme tímto účastníky, že z akce bude pořizo-

vána fotodokumentace za účelem propagace akce na webových stránkách 

http://www.czwa.cz/ 

 

Podpis a razítko organizace: 

 

 

 

 

Z organizačních důvodů (zajištění kapacity sálu a občerstvení), prosíme 

o zaslání přihlášky a platby účastnického poplatku nejpozději 20.2.2020 

 

Přihlášku posílejte na:  
CzWA service s.r.o., Traťová 574/1, 619 00 Brno 

email: service@czwa.cz 

IČ: 04146212, DIČ: CZ 04146212, tel. +420 737 508 640 

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

