
 

 

ASOCIACE PRO VODU ČR z.s. 

ODBORNÁ SKUPINA PRO  
ŘEŠENÍ EXTRÉMNÍCH POŽADAVKŮ  

NA ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

       

Řešení „extrémních požadavků
na čištění odpadních vod 

9. Konference, Blansko 2022 

2. cirkulář 
 

Odborná skupina pro řešení extrémních požadavků na čistírny odpadních 
vod, pod záštitou CzWA, ve spolupráci s hlavními partnery
akciovou společností, a. s., AQUA PROCON s.r.o. a správou CHKO M
ravský kras, za mediální spolupráce s časopisem Vodní hospodářství
si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci, která se bude konat

 

ve změněném termínu 12. – 13. května 20

v Blansku – Češkovicích v hotelu PANORAMA
 

Stalo se již tradicí, že kromě seznámení odborné veřejnost
poznatky a technologickými postupy z oblasti čištění odpadních vod
jícími dosažení vysokých účinností odstranění znečištění, přináší tato konf
rence především konkrétní a komplexní ověřené návody na řešení rostoucích 
legislativních nároků na ochranu životního prostředí a kvalitu 
vod, při respektování omezených ekonomických možností, zvláště menších 
investorů. Snahou organizátorů je již po 17 let předkládat v zhuštěné formě 
aktuální, ale především v praxi ihned realizovatelná a s dlouhodobou perspe
tivou využitelná technologická a technická řešení.   

Organizátoři konference srdečně zvou k účasti všechny odborníky, kteří 
se chtějí podělit o své zkušenosti z tematických okruhů konference.
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Program konference „Blansko 2022“, 12. – 13
 

Čtvrtek    12. 5. 2022 

8:00 – 9:30   Prezence účastníků 
9:30 – 9:45 Zahájení 
9:45 – 11:05  Kotyzová M., Nároky na ČOV v krasových oblastech 

Tůma A., Představa požadavků podniků povodí na kvalitu povrchových a v
pouštěných odpadních vod 
Foller J., Kanalizační řády - je současná praxe skutečnou zárukou zlepšování a 
ochrany kvality povrchových vod? 
Kolečkář V., Problematika odlehčování a retence odpadních vod na kombin
vaných kanalizačních systémech 

11:05 – 11:20  Přestávka na kávu 
11:20 – 13:00  Malaník S., Řešení problematiky zápachu na výtlaku z kanalizačních ČS 

zkušenosti SRN 
Povýšilová M., Monitoring kvality a množství vypouštěných průmyslových o
padních vod 
Fuksa J., Rizika při vypouštění do řek za sucha – jak na to jít?
Musil J., Odlehčování odpadních vod a ochrana toků - zkušenosti SRN

13:00 – 14:20  Oběd 
14:20 – 15:40   Pavlík P., Možnosti měření odlehčovaných odpadních vod, podmínky a pož

davky, zkušenosti ze zahraničí 
Matějů L., Recyklace, závlahy, hygienické zabezpečení - nároky
Halaš L., Využití vyčištěných odpadních pro revitalizaci krajiny, projekty
Holba M., Porovnání poloprovozních technologií pro odstranění fosforu

15:40 – 16:00   Přestávka na kávu 
16:00 – 17:20   Jelínek J., Vazba III. st. čištění na technologickou linku ČOV, provozní zkuš

nosti 
Ježek S., Terciární stupeň ČOV a lamelové usazovací nádrže
Beneš J., Dezinfekce pomocí UV záření, požadavky na kvalitu biologicky vyči
těné vody 
Pavůk J., Dezinfekce vyčištěných odpadních vod s využitím kys
mravenčí 
Bábíček R., Porovnání provozu MBR a klasické technologie na ČOV se smíš
nou technologií 

18:00                Večeře 
19:30 Koktejl – panelová diskuse, prezentace vystavujících firem
Pátek    13. 5. 2022 
9:00 – 11:00  Jun M., Hodnocení provozu malé ČOV s technologií MBR, ekonomika

Kreislová K., Materiály a korozní rizika v prostředí čistíren odpadních vod
Křížová O., Kaly v praxi s naplněním platné legislativy 
Záhora J., Fosfor v půdě a mechanismy jeho využití rostlinami
Foller J., MKH – Oxyterm, možnosti uplatnění a současný stav využití
Dubina O., Logistika a doprava při zpracování čistírenských kalů

11:15  Exkurze do jeskyně Balcarka  
Ukončení konference 
Zájem o exkurzi je třeba uvést v přihlášce!  

Změna programu je vyhrazena 

13. 5. 2022 
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Termíny, přihlášky, poplatky 
 

Časový harmonogram: 

25. 4. 2022 
uzávěrka plných textů příspěvků  
(zašlete e-mailem na os-rep@czwa.cz) 

27. 4. 2022 uzávěrka inzerátů v přehledu abstraktů a

29. 4. 2022 
uzávěrka přihlášek  
(později nelze garantovat ubytování v místě konference)

Přihlášky a další:  
- Přihlášení účastníků na konferenci a objednávku firemní prezentace

zašlete e-mailem nejpozději do 29. 4. 2022 na adresu: service
Přihlášky s pozvánkou budou dostupné i elektronicky na 
(pro přístup k přihlášce je možné použít QR kód níže na stránce)

- V případě zájmu o inzerci v přehledu abstraktů a digitálním sborníku
   zašlete objednávku a podklady inzerátu nejpozději do 27

Prosíme všechny účastníky o přesné vyplnění údajů nutných pro vystavení 
daňových dokladů. Daňové doklady obdržíte do 14 dnů od 

Konference byla zařazena do odborného vzdělávání ČKAIT
Potvrzení bude k vyzvednutí u prezence na konferenci.  

Poplatky: 

Konferenční 
poplatek 

- účastnický poplatek 
- úč. poplatek (členové CzWA, AČE SR, ČKAIT) 
- pracovníci státní správy, studenti a senioři 
- sborník na CD (objednaný samostatně)  

3 630
3 388
2 420

484

Prezentace 
firem 

- firemní prezentace (poster a text ve sborníku) 
- inzerát ve sborníku (1 barevná strana A4) 
- vystavující firma (stolek + 2 židle) 
- vyst. firma (st. + 2 židle), korporativní člen CzWA 

3 025
2 178

11 495
10 285

Účastnický poplatek zahrnuje:   
Vložné, tištěný přehled abstraktů, sborník (digitální), občerstvení během 
celé akce, večerní panelová diskuze, vstup na exkurzi. Vystavující firm
účast jednoho zástupce zdarma. Přednášející vložné neplatí

Účastnický poplatek do 29. 4. 2022 na účet vedený    
u Komerční banky a.s., č. účtu: 115-410290207/0100   
SWIFT: KOMBCZPPXXX, IBAN: CZ9001000001150410290207

variabilní symbol: členské číslo nebo IČ společnosti 
specifický symbol: 44110522 (uvádějte vždy) 

Upozornění: 
Při neúčasti se poplatek nevrací, bude elektronicky zaslán 
a sborník na e-mail uvedený v přihlášce. Je možné vyslat náhradníka

a dig. sborníku 

místě konference) 

a objednávku firemní prezentace 
service@czwa.cz. 

Přihlášky s pozvánkou budou dostupné i elektronicky na www.czwa.cz. 
použít QR kód níže na stránce) 

a digitálním sborníku  
. 4. 2022. 

Prosíme všechny účastníky o přesné vyplnění údajů nutných pro vystavení 
obdržíte do 14 dnů od úhrady vložného. 

Konference byla zařazena do odborného vzdělávání ČKAIT – 2 body. 
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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 
930 Kč. Při požadavku na 1 lůžkový pokoj je cena se snídaní

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 12. 5. 2022 z nádraží Blansko do 
místa konání a zpět do Blanska po ukončení konference dne 
možné dohodnout s organizátory konference.  

Programová komise:   
Ing. J. Foller; Doc. Ing. Jitka Malá, Ph. D.; Ing. B. Krňávek, Ph. D.;
Ing. J. Jelínek; Ing. P. Klimeš; 

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. 

Traťová 574/1, 619 00 Brno, IČ: 04146212, DIČ: CZ 04146212
Jana Šmídková, tel.: +420 737 508 640, 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 

 

                  

hotelu Panorama a penzionu Vyhlídka.  
se snídaní cca 870 - 

se snídaní cca 1 520 Kč. 

účastníci si je hradí sami na 
přihlášce. 

je individuální. Případný 
nádraží Blansko do 
dne 13. 5. 2022 je 

Ing. B. Krňávek, Ph. D.; 

mídková 

Konferenční servis: přihlášky, ubytování, firemní prezentace atd. 

IČ: 04146212, DIČ: CZ 04146212 
service@czwa.cz 

Odborná skupina pro řešení extrémních požadavků na čištění odp. vod 


