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MÍSTO 
KONÁNÍ

Konference je zařazena 
do odborného 
vzdělávání ČKAIT 
3 body

Kongresové 
centrum 
Zámecké návrší z. ú.

Jiráskova 133, 570 01 Litomyšl
www.zamecke-navrsi.cz

Potvrzení bude k vyzvednutí 
u registrace na konferenci.

ZÁŠTITY

Záštitu nad konferencí převzal ministr zemědělství 
Miroslav Toman.

Konference se koná pod záštitou Ministerstva 
životního prostředí.

Konference se koná pod záštitou 1. náměstka 
hejtmana Pardubického kraje Michala Kortyše.
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PŘEDSTAVENÍ KONFERENCE

„Jménem programového 
výboru bych Vás ráda pozvala 
na konferenci CzWA VODA 
2021. Letos bylo podáno přes 
100 abstraktů, což nám umožnilo 
sestavit bohatý program s uspo-
řádáním do dvou i tří paralelních 
sekcí. Rostoucí zájem o konferenci 
nás přiměl opustit kapacitně 
nevyhovující Poděbrady a hledat 
nové místo konání konference. 
Přijeďte se poučit, pobavit, sdílet 
informace a diskutovat tentokrát 
do Litomyšle! Na viděnou v září!“

Bienální konference VODA je vlajkovou 
konferencí Asociace pro vodu ČR a fórem pro 
setkávání širokého spektra účastníků z oblasti vodního 
hospodářství a ochrany životního prostředí, jejichž 
cílem je udržitelný rozvoj společnosti. Konference 
je pořádána v úzké spolupráci s akademickou sférou 
a pod záštitou státní správy již od roku 1995.

ZAMĚŘENÍ KONFERENCE 
V ROCE 2021

Hlavní témata letošního ročníku konference 
vycházejí z témat, kterým se CzWA dlouhodobě 
věnuje a která pokrývají spektrum záběru její činnosti:

• Čištění odpadních vod 
a zpracování kalů

• Opětovné užívání vody a kalu
• Dešťové vody ve městech, 

stokové sítě
• Vodárenství
• Specifické polutanty 
• Venkovské oblasti a voda
• Ochrana vod
• Aktuality v oboru

Program je složen z vyzvaných plenárních přednášek, standardních tematic-
kých odborných sekcí a ze sekcí kombinujících bleskové prezentace s postery 
a diskuzí, které se při minulém ročníku konference osvědčily. V programu jsou také 
specificky zaměřená diskuzní fóra vycházející z témat diskutovaných na Ideových 
konferencích CzWA, která se snaží definovat aktuální klíčové okruhy pro výzkum 
a další směřování vodního hospodářství v ČR. V rámci konference jsou udíleny ceny 
předsedy CzWA za nejlepší přednášku a za nejlepší posterové sdělení pro autory 
do 35 let. Letos bude vybíráno ze 17 přednášek a 21 posterů.

Ivana Kabelková 

předsedkyně 
programového výboru
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PRO KOHO 
JE KONFERENCE URČENA, 
KOHO MOHU POTKAT

LOKALITA A MĚSTO 
LITOMYŠL

BOHATÝ 
SPOLEČENSKÝ 
PROGRAM

Konference je určena pracovníkům ve výzkumu 
a vývoji, technologům, projektantům, konzultantům, 
představitelům průmyslu a pracovníkům nezisko-
vého sektoru a veřejné správy. Všichni zmínění čelí 
stejné výzvě, a to poskytnout společnosti inovativní 
a efektivní způsoby hospodaření s vodou, zaručující 
její udržitelný rozvoj v podmínkách klimatické změny 
a stále vyšších požadavků na ochranu životního 
prostředí. Typický počet účastníků konference je 200+.

Malé město, které na Vás udělá velký dojem! Historie 
a moderní architektura, živé památky, klid. Bienální 
konference se uskuteční poprvé v tomto krásném 
městě přímo v zámeckém areálu. Konferenční 
centrum je situováno do budov bývalého zámeckého 
pivovaru a jízdárny. 

V letošním roce je pro Vás připra-
ven bohatý společenský program, 
který je celý součástí vložného 
konference. Program zahrnuje 
koncert vážné hudby, večerní raut 
na zámeckém návrší, čtvrteční 
večerní neformální posezení 
a tradiční páteční exkurze, kdy 
letos máte možnost navštívit 
ukázky hospodaření s dešťovými 
vodami ve městě Lanškroun 
nebo zvolit kulturně historický 
program v areálu Státního zámku 
Litomyšl.

O přestávkách se můžete procházet a relaxovat 
na zámeckém nádvoří, v přilehlých v zámeckých 
a klášterních zahradách nebo v nedalekém 
historickém centru města. 
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Vyzvané klíčové 
přednášky
Středa, 22. 9. 2021, 9:30–10:30

ÚČOV Praha, obnova a modernizace

Ing. Jiří Rosický, Pražská vodohospodářská společnost a. s.

Historie centrálního čištění odpadních vod pro hlavní město Prahu 
má svůj počátek v roce 1906 minulého století. Od roku 2004 je postupně 
realizována ucelená koncepce její dostavby, modernizace a rekonstrukce po 
hlavních celcích. Úplná obnovy komplexu ÚČOV je největším souborem 
zdravotně inženýrských staveb v České republice za posled-ních zhruba 50 let. 
Musí se vypořádat i s řadou aktuálních skutečností.

Úvahy o dezinfekci a posouzení rizik na pozadí 
epidemie v Poličce

MUDr. František Kožíšek, CSc., Státní zdravotní ústav

Příspěvek popisuje průběh a příčiny velké epidemie gastroenteritidy 
v roce 2019 v Poličce. Příčinou havárie byla fekální kontaminace 
jednoho vrtu, kde voda byla dezinfikována způsobem, který nemohl 
kontaminaci eliminovat. Příspěvek zároveň diskutuje, jaký má být 
obecně správný přístup k zajiště-ní kvality podobných zranitelných 
zdrojů, jak takové skutečnosti zahrnout do rizikové analýzy a následná 
opatření podchytit v provozním řádu.

NABÍDKA FIREMNÍ PREZENTACE A SPONZORINGU

V případě, že se Vám zdá smysluplné spojit jméno své firmy s konferencí VODA 2021, 
nabízíme spolupráci formou:

 • sponzoringu konference
 • pronájmu výstavních prostor během konference
 • inzerce v konferenčních materiálech

Detailní informace naleznete v letáku přiloženém k tomuto cirkuláři a na stránkách 
konference. Další informace Vám ochotně sdělí sekretariát konference.



7

Čtvrtek, 23. 9. 2021, 13:00–14:30

Hospodaření s čistírenskými kaly jako příspěvek 
k dosažení cílů uhlíkové neutrality 

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

ČOV jsou velkým producentem skleníkových plynů, jejich uhlíková 
stopa musí být zásadně zredukována. Cestou je využití energie v 
kalech, neboť biogenní uhlík kalů je považován za uhlíkově neutrální, 
lze ho využít pro kompenzaci uhlíkové stopy ČOV. Čistírenský kal 
skýtá velký potenciál znovuzískávání energie a hmoty, proto bude 
mít velký environmentální význam pro naplnění strategie 
přizpůsobení se změně klimatu, kal bude zdrojem, ne odpadem. 
Příspěvek se zabývá technologiemi zpracování kalů k dosažení 
uhlíkové neutrality. 

Problematika recyklace šedých vod v České 
republice: Studie aktuálního stavu a definice 
potřebných kroků

doc. Ing. Jan Bartáček, PhD., VŠCHT Praha

Přednáška rekapituluje výstupy „Studie problematiky recyklace 
šedých vod v sídlech ČR“, která byla v březnu 2021 vypracována pro 
Ministerstvo životního prostředí ČR. Účelem studie bylo zmapovat 
právní a technické předpisy v ČR i v zahraničí včetně technických 
řešení a navrhnout dokumenty, které jsou potřeba pro podporu 
recyklace šedých vod v ČR. Dále byly navrhnuty parametry dobře 
fungujících systémů recyklace šedých vod jako základ pro dotační 
tituly Státního fondu životního prostředí ČR.

Vývoj zatížení povodí vodárenské nádrže 
Švihov na Želivce rezidui pesticidů a léčiv v 
období let 2011–2020 

RNDr. Marek Liška, PhD, Povodí Vltavy, státní podnik

Cílem příspěvku je podat informaci o vývoji zatížení povodí 
vodárenské nádrže VN Švihov na Želivce rezidui pesticidů, léčiv a 
dalších látek 
(např. rentgendiagnostické látky, hormonální přípravky, kosmetické 
přípravky, antikoroziva či změkčovače plastů – bisfenol A a S) v 
období let 2011–2020. V příspěvku budou zpracovány dlouhodobé 
trendy výše uvedených látek za uplynulých 5–10 let.
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DISKUZNÍ FÓRA 
Čtvrtek, 23. 9. 2021, 15:30–17:30

DEŠŤOVÉ VODY VE MĚSTECH
Hospodaření se srážkovými vodami, modrozelená infrastruktura, odleh-
čovací komory – aktuální problémy, nové trendy, vize a cíle, mezioborová 
spolupráce

OPĚTOVNÉ UŽÍVÁNÍ VODY A KALU
Opětovné využití odtoků z ČOV: technologie dočišťování, oblasti použití, 
potřebné změny vodního práva v ČR; využití šedých vod v budovách, 
posuzování zdravotních rizik; využití odvodněných a sušených kalů, zvýšení 
rozložitelnosti kalů termickou hydrolýzou, kaly a uhlíková stopa

VENKOV
Holistický přístup k udržitelnému řešení vodního hospodářství venkova, 
role přírodních způsobů čištění, zohlednění všech prvků udržitelnosti 
včetně odolnosti a hodnocení rizik v územních plánech a plánech rozvoje 
vodovodů a kanalizací

KVALITA VYPOUŠTĚNÉ VODY Z ČOV
Možné dopady přezkumu Směrnice o čištění městských odpadních vod 
na budoucí požadavky kvality odtoků z ČOV; absence motivačních prvků 
ve vodohospodářské legislativě ČR jako častá příčina pomalého zavádění 
účinnějších metod čištění odpadních vod

SPECIFICKÉ POLUTANTY
Pesticidy – posun v NAP, látkové toky farmak v urbanizovaném území, 
nepotvrzené/nesledované vstupy specifických polutantů do vodního 
prostředí, možnosti omezování použití farmak i pesticidů
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TEMATICKÉ SEKCE
Sekce jsou tematicky zaměřeny na klíčové otázky rozvoje vodního 
hospodářství v kontextu udržitelného vývoje společnosti. Náplň 
sekcí je sestavena na základě vybraných abstraktů.

STANDARDNÍ SEKCE

AKTUÁLNÍ PROJEKTY A STAVBY

Úpravna vody Želivka má nový technolo-
gický stupeň – sorpci na granulovaném 
aktivním uhlí; Rekonstrukce a dostavba 
kanalizace v Brně; Nábřeží řeky Svratky – 
Realizace protipovodňových opatření města 
Brna – etapy VII a VIII a rekonstrukce stoky A. 
Shrnutí projektu Hospodárnější využívání 
vod v průmyslu a energetice ČR; Perspektivy 
objektového projektování technologických 
celků ve vodním hospodářství.

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Možnosti řízení srážení fosforu a jejich 
využití na SVL ÚČOV Praha; Využitie zrazenín 
FeS z odstraňovania sulfidov z odpadových 
vôd na zrážanie fosforu; Vývoj kompozitního 
mikrovlákenného nosiče biomasy pro 
post-treatment procesy na ČOV; Využití 
membránové separace a dalších pokročilých 
technologií pro čištění odpadních vod 
s cílem dosahování vysoce kvalitního 
odtoku; Adaptovat anammox na teplotu 
splaškové vody aklimatizací nebo studenými 
šoky? Srovnání výkonnosti a objasnění 
adaptačních mechanismů; Posuzování 
teplotní adaptace anammox dle struktury 
ladderánových lipidů.

STOKOVÉ SÍTĚ A ODLEHČOVACÍ 
KOMORY

Online havarijní monitoring na pražské 
stokové síti; Regresní model pro predikci 
hmotnostního toku CHSK v uzávěrném 
profilu velkého urbanizovaného povodí; 
Odlehčovací komory vs. ČOV: Jaký je jejich 
příspěvek k látkovému zatížení vodních 
toků? Monitoring odlehčovaných odpad-
ních vod – zkušenosti a výsledky; Objemové 
bilance a látkové toky v městském odvodně-
ní; Kvalita vody přepadající z odlehčovacích 
komor.

DEŠŤOVÉ VODY VE MĚSTECH

Porovnání různých zdrojů distribuovaných 
srážkových dat pomocí měřených 
a simulovaných odtokových hydrogramů; 
Efektivní hospodaření se srážkovou vodou 
na různých funkčních typech rozvojových 
ploch urbanizovaných území; Nástroje 
pro efektivní a bezpečné hospodaření 
se srážkovou vodou na území hl. m. Prahy 
– RainPRAGUE; Systém dokumentů pro 
koncepční hospodaření se srážkovou vodou 
v obcích; Technické filtry a jejich vhodnost 
pro předčištění srážkových vod při vsako-
vání; Kdo se přizpůsobí, přežije … aneb, 
co má společného COVID 19 se změnou 
klimatu.
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OPĚTOVNÉ UŽÍVÁNÍ VODY

Zkušenosti s recyklací vody v budovách 
v ČR; Hodnocení zdravotního rizika pro 
vybrané technologie čištění šedých vod; 
Decentralizované čištění a opětovné využití 
šedé vody v bytovém domě; Recyklace vody 
odtoku z komunální čistírny odpadních vod; 
Možnosti využití recyklované odpadní vody 
s ohledem na ekonomické a kvalitativní 
vyhodnocení; Opětovné použití odpadní 
vody pro akvakulturu: použít či nepoužít?

VENKOVSKÉ OBLASTI A VODA

Plány rozvoje kanalizací obcí a udržitelnost; 
Nenápadný půvab komunální hydrogeo-
logie; Realizace opatření pro zadržení vody 
v krajině pohledem obyvatel a zemědělců; 
Propojení vodárenských soustav jako 
příležitost k zajištění kvalitního zdroje vody; 
Systémové decentrálne riešenie pre obce 
– nové prístupy v monitoringu a telemetrii; 
Využití recyklovaných stavebních materiálů 
pro přírodní čistírny odpadních vod. 

VODÁRENSTVÍ

Havárie na Drnovém potoce 2019 – příklad 
koordinovaného postupu ke zvládnutí 
havárie na vodním toku (1. část); Havárie 
na Drnovém potoce 2019 – příklad koor-
dinovaného postupu ke zvládnutí havárie 
na vodním toku (2. část); ÚV Chlumec nad 
Cidlinou – separace metabolitů pesticidů 
na GAU – mimořádně rychlé řešení, dva 
roky zkušeností; Využitie adsorpcie pri 
odstraňovaní arzénu z reálneho vod-
ného zdroja; Výsledky ze zkušebního 
provozu první membránové úpravny vod 
v ČR na Slovensku; Technologie ultrafiltrace 
pro úpravu napájecí vody v elektrárně – 
instalace a uvedení do provozu.

ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ KALŮ 

Druhá generace technologie hygienizace 
kalů OV OSS – Oxyterm sludge systém 
s využitím PSA generátoru, jako zdroje 
kyslíku – první provozní a ekonomické 
výsledky; Termickou hydrolýzou k lepší 
odvodnitelnosti kalu; Minimalizace kalů 
produkovaných na ČOV; Využití sušených 
čistírenských kalů k výrobě registrovaného 
organického hnojiva; Optimalizace míchání 
fermentoru pro zvýšení účinnosti odstranění 
sulfanu mikroaerací.

SPECIFICKÉ POLUTANTY 
V PITNÉ A ODPADNÍ VODĚ

Specifické polutanty v surových 
vodách – výsledky a zkušenosti v rámci 
provozu IS Surová voda; Biochary jako 
účinné sorbenty pro odstranění polutantů; 
Efficiency of biofilters filled with different 
filtration materials in the removal of selected 
organic and inorganic contaminants from 
greywater; Výskyt SARS-CoV-2 v odpadních 
vodách v pražské stokové síti; Monitorování 
viru SARS-CoV-2 v odpadních vodách 
v České republice; Studie systému biolo-
gického čištění a dočištění odpadních vod 
z výroby vakcíny proti COVID-19.

SPECIFICKÉ POLUTANTY 
V POVRCHOVÝCH VODÁCH 
A EKOSYSTÉMECH

Retence a transformace vybraných 
mikropolutantů ve vodních tocích; Pasivní 
vzorkování a necílené HRMS analýzy jako 
nový nástroj pro hodnocení znečištění 
povrchových vod; Léčiva (NE)JSOU nové 
pesticidy; Bisfenoly v odpadních a po-
vrchových vodách a jejich vliv na vodní 
životní prostředí; Výskyt léčiv v tocích České 
republiky; Pesticidní látky a denitrifikační 
podmínky.
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BLESKOVÉ SEKCE

ČIŠTĚNÍ A RECYKLACE 
ODPADNÍCH VOD A KALŮ, 
OCHRANA VOD

Sorpcia ako spôsob dočisťovania 
antibiotík z odpadových vôd; Fentonova 
reakce pro čištění textilních odpadních 
vod; Poloprovozní srovnání technologií 
odstraňování fosforu v rámci terciárního 
stupně čistírny odpadních vod; Využití 
katalytického účinku aktivního uhlí 
v moderních oxidačních procesech; 
Sledování akumulace fosforu v bakteriích 
aktivovaného kalu pomocí fluorescenční 
mikroskopie; Optimalizace metody pro 
hodnocení zastoupení nocardioformních 
mikroorganismů v aktivovaném kalu a pěně; 
Aeróbna granulovaná biomasa. Nové 
projekty a praktické skúsenosti z 3 ročnej 
prevádzky prvej AGS na Slovensku; Úprava 
a recyklace odpadních vod využitím 
membránových technologií; Low-cost 
keramické membrány pro recyklace vod; 
Mokřadně-extenzivní vegetační střecha 
se substrátem s příměsí recyklovaných 
materiálů; Znovuvyužití vyčištěné odpadní 
vody z komunální ČOV k zavlažování 
městské zeleně; Specifické parametry při 
znovuvyužití odtoku z komunální ČOV k za-
vlažování městské zeleně; Biomethanizace 
syngasu v termofilní anaerobní stabilizaci 
kalů; Nízkonákladové odvodňování kompli-
kovaných i běžných čistírenských kalů; Šedá 
vodná stopa ako nástroj porovnania vplyvu 
priemyselných a mestských odpadových 
vôd na akosť povrchových vôd vo vybranej 
lokalite ČR; Strategie zajištění udržitelného 
management povodí ovlivňující kvalitu vody 
v nádržích významných z hlediska potřeb 
hl. m. Prahy prostřednictvím referenčního 
pracoviště SWAT.

SPECIFICKÉ POLUTANTY, 
DEŠŤOVÉ VODY, VENKOV, 
VODÁRENSTVÍ, AKTUALITY

Multi-reziduální analýza a monitoring léčiv 
v pitných a odpadních vodách; Výskyt 
koliformních baktérií rezistentných voči 
antibiotikám na jednotlivých stupňoch 
ČOV; Elektrochemické odstraňování těžkých 
kovů a organických polutantů z odpadních 
vod; Kontaminácia kreviet rodu Neocardinia 
heteropoda polystyrénovými časticami; Vliv 
glyfosátu a přípravků na jeho bázi na akva-
tický mikrokosmos; Aplikace necílových 
analýz pro identifikaci antropogenních 
polutantů v povrchových vodách; Tradiční 
a novodobé specifické škodliviny v Botiči; 
Posouzení spolehlivosti koncepčního 
hydrologického modelu v urbanizovaném 
povodí; VSAKOŇ – Automatická terénní 
souprava pro měření infiltračních paramet-
rů; Dlouhodobé sledování látkových odnosů 
z komunálních a plošných (zemědělských) 
zdrojů; Vyhodnocení možností využití pláno-
vaných liniových staveb k realizaci převodů 
vody mezi povodími a mezi vodárenskými 
systémy – projekt WaterConnect; Socio-
ekonomické aspekty zajištění dostupnosti 
pitné vody v malých obcích ČR pohledem 
dvou dotazníkových šetření; Testování 
vypouštěcích zařízení pro přírodní čistírny 
odpadních vod; Proč nemáme rádi hadi-
cová čerpadla; Využití cloud-computingu 
a neuronových sítí pro prediktivní analýzu 
odpadní vody; Posúdenie povodňového 
rizika – prehľad prípadových štúdií.
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Programové schéma

STŘEDA, 22. 9. 2021 

8:30
Registrace

8:45
9:00

Zahájení
9:15

9:30

Vyzvané klíčové přednášky
9:45

10:00
10:15
10:30

Přestávka
10:45

11:00

Stokové sítě  
a odlehčovací komory

Specifické polutanty 
v pitné  

a odpadní vodě

Venkovské oblasti  
a voda

11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30

Oběd
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45

Čištění  
odpadních Vod

Vodárenství

14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15

Přestávka
15:30

15:45

Čištění a recyklace odpadních vod  
a kalů, ochrana vod

Specifické polutanty, dešťové vody, 
venkov, vodárenství, aktuality

16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
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ČTVRTEK, 23. 9. 2021

8:30

Aktuální projekty 
a stavby 

Zpracování  
a využití kalů

8:45
9:00
9:15
9:30
9:45

Přestávka
10:00

10:15

Opětovné užívání  
vody

Dešťové vody  
ve městech

Specifické polutanty 
v povrchových vodách 

a ekosystémech

10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45

Oběd
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00

Vyzvané klíčové přednášky

13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30

Vyhlášení cen předsedy CzWA
Úvod k diskuzním fórům

14:45

15:00
Přestávka

15:15

15:30

Diskuzní fóra

15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30

Standardní tematické 
sekce

Bleskové 
tematické sekce

Diskuzní 
fóra

Plenární  
sekce
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SPOLEČENSKÉ AKCE 
A EXKURZE

SPOLEČENSKÝ VEČER S KONCERTEM VÁŽNÉ HUDBY 
A RAUTEM 

První den konference bude zakončen kulturním programem, a to kon-
certem vážné hudby, který je ideální pro utřídění velkého množství nově 
nabytých poznatků v rámci odborného programu. Při navazujícím rautu 
můžete naopak poznatky diskutovat při dobrém jídle a pití.

STŘEDA, 
22. 9. 2021, 
OD 19:00

NEFORMÁLNÍ VEČER S OCHUTNÁVKOU PIVA 
A S HUDEBNÍM DOPROVODEM

Motto: „Ze zámku do podzámčí“
Čtvrteční setkání je neformálním ukončením konference, které slouží 
k přátelskému posezení. Tentokrát se potkáme v klasickém českém 
hostinci s vlastní výrobou piva. Je třeba ochutnat Bedřichovu Jednáctku 
i Dvanácku či některý ze speciálů a potvrdit, zda platí slogan „Pivo jako 
Smetana“.

ČTVRTEK, 
23. 9. 2021, 
OD 18:00

VYHLÁŠENÍ CEN PŘEDSEDY CZWA 

Na základě hodnocení odborné poroty předá předseda CzWA doc. David 
Stránský autorům do 35 let ceny za nejlepší ústní prezentaci a za nejlepší 
posterové sdělení. 

ČTVRTEK, 
23. 9. 2021, 
14:30–14:45

ODBORNÁ EXKURZE: HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVÝMI 
VODAMI, LANŠKROUN

Uspořádat exkurzi ve VH provozu není v době koronavirové úplně 
jednoduché a na vytipovaných zajímavých místech jsme byli odmítnuti. 
Proto strávíme exkurzi v exteriérech města Lanškroun, kde se podíváme 
na nově vybudované systémy HDV. Podíváme se na HDV rekonstruované 
kulturní centrum v Lanškrouně a řešení některých uličních profilů, které 
jsou nastaveny jako městský standard do budoucna.

PÁTEK, 
24. 9. 2021, 
9:30–12:00 
KAPACITA 
50 OSOB

KULTURNĚ-HISTORICKÁ EXKURZE: ZÁMEK 
LITOMYŠL A RODNÝ BYT BEDŘICHA SMETANY

Protože organizujeme bienální konferenci CzWA v Litomyšli, věnujeme 
přirozeně svoji pozornost Státnímu zámku Litomyšl a rodnému bytu 
Bedřicha Smetany v zámeckém areálu. Zámek v Litomyšli je zajímavou 
ukázkou úpravy italského renesančního paláce, jenž byl v roce 
1999 zapsán na Seznam světového a kulturního dědictví UNESCO.

PÁTEK, 
24. 9. 2021, 
9:00–12:00 
KAPACITA 
50 OSOB
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REGISTRACE
PŘIHLÁŠKA

Přihláška na konferenci a na exkurze je přílohou tohoto cirkuláře nebo je ke stažení 
na webových stránkách konference, kde je také možné odeslat přihlášku online.

KONFERENČNÍ POPLATKY Platba přijata 
do 31. 7. 2021

platba přijata 
po 31. 7. 2021

Plný poplatek 6 050 Kč 6 655 Kč
Členský poplatek (CzWA, AČE SR) 5 203 Kč 5 808 Kč
Státní správa/obce 3 025 Kč 3 872 Kč
Studentský poplatek 3 025 Kč 3 872 Kč
Studentský členský poplatek (CzWA, AČE SR) 2 420 Kč 3 025 Kč
Uvedené částky jsou včetně DPH 21 %.

Účastnický poplatek zahrnuje vstup na odborný a společenský program konference, občer-
stvení rámci odborného programu (kávové přestávky a obědy). Při neúčasti na konferenci 
se poplatek nevrací, je možné vyslat náhradníka nebo bude zaslán pouze sborník. 
V případě pandemických opatření jsme připraveni na distanční formu konference 
na profesionální platformě TRI (přednášky, postery, prezentace firem atd.). Případný přeplatek 
konferenčních poplatků bude vrácen na základě dobropisu. Forma konference bude 
potvrzena 24. 8. 2021.

Předpokládané poplatky 
při distanční formě

Plný poplatek 2 420 Kč
Členský poplatek 
(CzWA, AČE SR)

2 082 Kč

Státní správa/obce 1 210 Kč
Studentský poplatek 1 210 Kč
Studentský členský poplatek 
(CzWA, AČE SR)

968 Kč

Uvedené částky jsou včetně DPH 21 %.

UBYTOVÁNÍ

Omlouváme se, ale vzhledem k nejisté době 
v souvislostí s pandemií Covid-19 ubytování 
nezajišťujeme. V blízkosti kongresového 
centra jsme zamluvili dostatek ubytovacích 
kapacit, kde si můžete ubytování objednat. 
Seznam hotelů naleznete zde  
www.czwa.cz/nabidka-hotelu-CZ443. 
Nečekejte a zajistěte si ubytování včas, 
nejlépe do 15. srpna 2021. Děkujeme 
za pochopení.

31. července 2021 Odevzdání příspěvků do sborníku;  
ukončení příjmu snížených plateb  konferenčních poplatků

24. srpna 2021 Potvrzení formy konference
31. srpna 2021 Uzávěrka inzerce ve sborníku 
5. září 2021 Uzávěrka přihlášek firem na výstavu

10. září 2021 Termín dodání reklamních letáků
15. září 2021 Poslední oznámení, konečný program

TERMÍNY
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