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Konference se bude věnovat celé šíři problematiky pitné vody. vedle vzájemných vztahů 
mezi technologiemi úpravy pitné vody a ději probíhajícími v údolních nádržích, tocích  
a jejich povodí, bude zahrnovat také technologii úpravy podzemní vody a problematiku 
hygieny pitné vody. Je zřejmé, že kvalita pitné vody je závislá na mnoha přírodních, technických  
a organizačních faktorech, které se vzájemně ovlivňují. Proto je žádoucí optimálně koordinovat 
technologická opatření v úpravnách se zásahy na nádržích, tocích a v jejich povodí. k tomu 
je nezbytné vzájemné pochopení odborníků různých disciplín, věcné argumentování někdy 
odlišných přístupů a snaha ke spolupráci pro dosažení společného cíle - kvalitní pitné vody.

Z minulých konferencí vyplynulo několik tematických okruhů, na které se konference 
zaměřuje:
•	 problematika ochranných pásem ve vztahu k upravitelnosti  a zabezpečenosti kvality  

a množství pitné vody
•	 procesy probíhající v nádržích, které jsou významné z vodárenského hlediska, jejich 

ovlivnění hospodařením v povodí nádrže a sezónní vlivy na kvalitu surové vody
•	 hospodaření a manipulace s vodou na nádržích z vodárenského hlediska, hydrodynamika 

nádrží
•	 účinnost různých technologických procesů úpravy povrchové a podzemní vody vzhledem  

k jednotlivým významným typům znečištění (zákal, huminové látky, extracelulární 
organické látky, mikroznečištění, různé typy organismů aj.)

•	 moderní technologické postupy úpravy vody, jejich ověřování v laboratoři či poloprovozu 
a jejich význam pro praxi

•	 hygienické požadavky na kvalitu pitné vody, jejich plnění a vývoj do budoucna
•	 problematika pitné vody ve vztahu k aktuálnímu a budoucímu stavu legislativy
•	 dobré příklady řešení praktických provozních problémů 

Konference je určena provozovatelům a vlastníkům úpraven vody, pracovníkům podniků 
Povodí, pracovníkům z oborů hygieny, chemie a technologie vody, limnologie, zdravotního 
inženýrství, hydrotechniky, dále pracovníkům projektových a konzultačních  organizací  
a orgánům státní správy a samosprávy měst a obcí i dalším, kterých se problematika pitné vody 
dotýká.

Tato konference je již devátá v řadě konferencí, které organizujeme na toto téma.  
Prv ní se konala v roce 1990 v Prachaticích, zúčastnilo se jí 165 účastníků, sborník obsahoval  
34 příspěvků a měl 208 stran. Druhá konference se konala v roce 1992 již v Táboře. celkový 
počet účastníků na této konferenci dosáhl již 264. sbor ník z této konference obsahoval 68 
příspěvků a měl 514 stran. Třetí konference se konala v roce 1995 opět v Táboře. celkový počet 
účastníků byl 265, sborník obsahoval 64 příspěvků a měl 442 stran. Čtvrtá byla mezinárodní 
konference iaWQ-iWsa (Reservoir Management and Water Supply - an Integrated System), 
která se konala v r. 1997 v Praze za účasti 231 účastníků ze 32 zemí. Bylo na ní prezentováno 
celkem 100 příspěvků, které byly vydány ve dvoudílném sborníku (celkem 619 str.). kromě toho 
byly vybrané příspěvky publikovány v roce 1998 v prestižním časopisu iaWQ Water Science 
and Technology, vydávaném nakladatelstvím Pergamon/Elsevier science, v monotematickém 
čísle o 379 stranách. Pátou konferenci v roce 1999 jsme částečně nově pojmenovali Pitná 
voda neboť jsme chtěli dát prostor i vztahům mezi povodím, vodním tokem a úpravnou, 
které „postrádají“ údolní nádrž. Procesy v technologii úpravy vody není možné navíc dělit 
na ty, které probíhají při úpravě vody povrchové a na ty, které probíhají při úpravě vody 
podzemní. v mnoha případech jsou identické (oxidace Fe a Mn, odstraňování organických 
mikropolutantů atp.) a proto konference nyní zahrnuje i úpravu podzemních vod. sborník 
z této 5. konference obsahoval 65 příspěvků a měl 405 stran. Šestá konference se konala v roce 
2001. sborník obsahoval 71 příspěvků a měl 408 stran. Sedmá konference byla záměrně 
posunuta na rok 2004. sborník měl 429 stránek a celkem 67 příspěvků. na této konferenci jsme 
poprvé zařadili do programu také 5 přednášek pozvaných přednášejících, které se do hloubky 
zabývaly klíčovými problémy oboru. v průběhu konference jsme pak poprvé zorganizovali  
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i setkání třech ad-hoc odborných diskusních skupin k významným aktuálním tématům.  
o obě tyto novinky byl ze strany účastníků velký zájem. Osmá konference se konala v r. 2006, 
již tradičně v Táboře, ale na novém místě – ve zcela novém hotelu dvořák. sborník měl 444 
stran a obsahoval 73 příspěvků, včetně pěti příspěvků pozvaných přednášejících. 

Přípravný výbor konference:
doc. ing. Petr dolejš, csc., W&ET Team, Č. Budějovice a FCh VUT Brno
Milan drda, EnVI-PUR s.r.o., Tábor
Rndr. Jindřich duras, Phd., Povodí Vltavy, s.p., pracoviště Plzeň
doc. ing. Josef Hejzlar, csc., Biologické centrum AV ČR, HBÚ, Č. Budějovice
doc. ing. Jaroslav Hlaváč, csc., vodáREnská akciová sPolEČnosT, a.s., Brno
ing. Pavel Hucko, csc., VÚVH Bratislava
Prof. ing. václav Janda, csc., vŠcHT Praha
ing. Jan Jindra, csc., VaK Jižní Čechy, a.s., Č.Budějovice
ing. nataša kalousková, csc., W&ET Team, Č. Budějovice      
Mudr. František kožíšek, csc., Státní zdravotní ústav, Praha 
ing. Milan kuchař, PVK, a.s., Praha
ing. Miloslava Melounová, sovak, Praha
Rndr. Pavel Punčochář, csc. Ministerstvo zemědělství ČR
Prof. Rndr. alena sládečková, csc., Praha
dipl.tech. viliam Šimko, Hydrotechnológia Bratislava s.r.o.

Program konference

Pondělí, 2. 6. 2008
19.00 - 20.00 Úvodní panelová diskuse 
Úvodní panelová diskuse bude tentokrát věnována současnému stavu, trendům a plánům 
pro trvalé zajištění dodávky pitné vody. Zaměří se na hospodaření v povodí, význam vody  
a vegetace pro místní klima a hledání odpovědi na otázku: „Mění se vodní paradigma?“ 
Panelovou diskusi povede RNDr. Jan Pokorný, CSc., ředitel společnosti EnKI, o.p.s., vědecký 
pracovník Ústavu systémové biologie a ekologie AV ČR. Dr. Pokorný přednáší také na VŠ, je 
členem mezinárodního vědeckého panelu komise pro přírodní zdroje při australské vládě  
a členem vědeckého a technologického panelu Ramsarské dohody pro střední a východní Evropu. 
Je spoluautorem nedávno vydané knihy „Voda pro ozdravení klimatu - nové vodní paradigma“. 

Úterý, 3. 6. 2008  

	  845 - 900 Zahájení konference
	 	 900 - 1010  Koncepční otázky vodárenství a vodního hospodářství
	 	 1010 - 1100 Nádrže I
	 	 1100 - 1130 Přestávka na občerstvení
	 	 1130 - 1200 Nádrže II
	 	 1200 - 1300 Mikropolutanty a úprava pitné vody I
	   1300 - 1400 oběd
	   1400 - 1510 Mikropolutanty a úprava pitné vody II
	 	 1510 - 1540 Přestávka na občerstvení
	 		 1540 - 1700 Hygienické zabezpečení pitné vody
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	 	 845 - 900 slavnostní zahájení konference
	 	 900 - 1010 

Sekce: Koncepční otázky vodárenství a vodního hospodářství
9.00 - 9.10

ZásobováNí PITNou vodou v ČR
Ing. Miloslava Melounová (SOVAK ČR, Praha)

9.10 – 9.20
INovaČNí PoTeNcIál vodáReNsKýcH objeKTů Z HledIsKa PRaxe
Doc. Ing. Jaroslav Hlaváč, CSc., Doc. Ing. Milan Látal, CSc.(VAS, a.s., Brno)

9.20 – 9.30
vaRIaNTNí PřísTuPy K PláNu obNovy vodovodů
RnDr. Miroslav Vykydal (Mott MacDonald Praha spol. s r. o.)

9.30 – 9.40
PosuZováNí žIvoTNíHo cyKlu PITNé vody
Doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. (VŠCHT v Praze, Ústav chemie ochrany prostředí)

9.40 – 10.10  přednáška pozvaného přednášejícího
PožadavKy Na KvalITu PovRcHové vody jaKo ZdRoje beZPeČNéHo 
ZásobováNí PITNou vodou – NávRH PoTřebNýcH ÚPRav 
doKuMeNTů KoNKReTIZujícícH evRoPsKou RáMcovou vodNí 
sMěRNIcI Ze sTRaNy MeZINáRodNíHo PRacovNíHo sdRužeNí 
vodáReNsKýcH sPoleČNosTí Povodí RýNa (IaWR)
Klaus Lindner, Franz-Josef Wirtz (IAWR, německo)

       1010 -  1100

Sekce: Nádrže I
10.10 – 10.40 přednáška pozvaného přednášejícího

eKologIcKý PoTeNcIál vodNícH NádRží a jeHo vZTaH K 
vodáReNsKé PRaxI  
RnDr. Jindřich Duras, Ph.D. (Povodí Vltavy, s.p., Plzeň)

10.40 – 10.50
vlIv euTRofIZace Na jaKosT vody v NádRžícH: MeTodIKa 
HodNoceNí PřísuNu žIvIN Z Povodí a PRoTIeuTRofIZaČNí 
odolNosTI NádRžovéHo eKosysTéMu
Doc. Ing. Josef Hejzlar, CSc. (Biologické centrum AV ČR, v.v.i., HBÚ, Č.Budějovice)

10.50 – 11.00
INTeRaKcIe fosfoRu MedZI vodou a sedIMeNTMI vo vodáReNsKýcH 
NádRžIacH
Ing. Pavel Hucko, CSc. (VÚVH, Bratislava, Slovensko)

	  1100 -   1130 Přestávka na občerstvení

	  1130 -   1200



Sekce: Nádrže II
11.30 – 11.40

výZNaM bReHovýcH PoRasTov PRíToKov vodáReNsKýcH NádRží  
v ocHRaNe PRed ZaNášaNíM
Prof. Ing. Matúš Jakubis, PhD. (Lesnícka fakulta, TU vo Zvolene, Slovensko)

11.40 – 11.50
výZNaMNé odběRy PovRcHové vody v RegIoNu vodáReNsKé 
aKcIové sPoleČNosTI, a.s.  Z HledIsKa vlIvů Povodí Na jaKosT  
a uPRavITelNosT suRové vody
Ing. Jiří novák (VAS, a.s., Brno), Ing. Petra Oppeltová, Ph.D. (MZLU v Brně, Ústav 
aplikované a krajinné ekologie)

11.50 – 12.00
ocHRaNNá PásMa vodáReNsKýcH NádRží sPRavovaNýcH 
s.p. Povodí MoRavy – ZKušeNosT s jejIcH ZPRacováváNíM, 
PRojedNáváNíM a vyHodNocováNíM jejIcH ÚČINNosTI
RnDr. Blanka Staňková (Povodí Moravy, s.p., Brno)

	  1200 - 1300

Sekce: Mikropolutanty a úprava pitné vody I

12.00 – 12.30 přednáška pozvaného přednášejícího
faRMaceuTIKa v PITNýcH vodácH
MUDr. František Kožíšek,CSc., Ing. Václav Čadek (SZÚ, Praha)

12.30 – 12.40
vZoRKováNí sToPovýcH KoNceNTRací RIZIKovýcH láTeK ve 
vodáReNsKé PRaxI
Doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. (VŠCHT v Praze, Ústav chemie ochrany prostředí), 
Mgr. Roman Grabic, Ph.D. (ZÚ se sídlem v Ostravě)

12.40 – 12.50
KoNceNTRace léČIv Podél TecHNologIcKé lINKy ÚPRavNy 
s oZoNIZací a fIlTRací aKTIvNíM uHlíM
Doc. Ing. Petr Dolejš, CSc., (W&ET Team, Č.Budějovice, VUT v Brně, FCh), Ing. Pavel 
Dobiáš (W&ET Team, Č.Budějovice), Doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. (VŠCHT v Praze), 
Ing. Tomáš Ocelka, Mgr. Roman Grabic, Ph.D. (ZÚ se sídlem v Ostravě)

12.50 – 13.00
KoNceNTRace PesTIcIdů Podél TecHNologIcKé lINKy ÚPRavNy 
s oZoNIZací a fIlTRací aKTIvNíM uHlíM
Doc. Ing. Petr Dolejš, CSc., (W&ET Team, Č.Budějovice, VUT v Brně, FCh), Ing. Pavel 
Dobiáš (W&ET Team, Č.Budějovice), Doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. (VŠCHT v Praze), 
Ing. Tomáš Ocelka, Mgr. Roman Grabic, Ph.D. (ZÚ se sídlem v Ostravě)

	 	 1300 - 1400 Oběd

	 	 1400 - 1510 

Sekce: Mikropolutanty a úprava pitné vody II
14.00 – 14.10

ZMěNy KoNceNTRace asIMIlovaTelNéHo oRgaNIcKéHo uHlíKu 
(aoc) Podél TecHNologIcKé lINKy s oZoNIZací a fIlTRací 
aKTIvNíM uHlíM
Doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. (W&ET Team, Č.Budějovice, VUT v Brně, FCh), Ing. Pavel 
Dobiáš (W&ET Team, Č.Budějovice), RnDr. Dana Baudišová, Ph.D. 
(VÚV T.G.M., v.v.i., Praha)

14.10 – 14.20
sTudIe ReKoNsTRuKce ÚPRavNy vody PlZeň
Ing. Josef Drbohlav (HYDROPROJEKT CZ a.s., Praha)

14.20 – 14.30
sePaRace PesTIcIdů Z PodZeMNícH vod
Ing. Ladislav Bartoš (Veolia Voda ČR, a.s., Praha), Ing. Jiřina Vokolková, 
Ing. Lucie Javůrková (Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Teplice)

14.30 – 14.40
gRaNulovaNé aKTívNe uHlIe a jeHo bIologIcKá aKTIvITa
Jos Boere, Jan van den Dikkenberg, Gijs Joon (nORIT, AC Amersfoort, nizozemí)

14.40 – 14.50
aKTIvNí uHlí  - NeZbyTNá beZPeČNosTNí PojIsTKa PřI výRobě PITNé 
vody ve sPoleČNosTI vodovody a KaNalIZace vseTíN, a.s.
Ing. Michal Korabík (Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.), Ing. Jaroslav Kopecký, CSc. 
(Jako, s.r.o., Líbeznice)

14.50 – 15.00
PoKRoČIlé oxIdaČNí PRocesy - aoP 
Ing. Jiří Beneš (DISA v.o.s., Brno)

15.00 – 15.10
syNTeTIcKé Mošusové láTKy v PovRcHovýcH vodácH ČesKé 
RePublIKy
Ing. Věra Očenášková, Ing. Danica Pospíchalová (VÚV T.G.M., v.v.i., Praha)

	 	 1510 - 1540   Přestávka na občerstvení

	 	 1540 - 1700 

Sekce: Hygienické zabezpečení pitné vody

15.40 – 15.50
HaloocTové KyselINy v PITNé vodě v ČesKé RePublIce
Ing. Ivana Pomykačová, Veronika Svobodová, Mgr. Jan Runštuk, Ing. Václav Čadek, 
MUDr. František Kožíšek, CSc., Ing. Daniel W. Gari, PhD. (SZÚ, Praha)

15.50 – 16.00
ZKušeNosTI Z PRovoZu cHloRaMINace Na Úv šTíTaRy
Ing. Jaroslav Hedbávný, Ladislav Šigut (VAS, a.s., divize Třebíč)

16.00 – 16.10
vyHodNoceNí ZKušebNíHo PRovoZu desINfeKce PITNé vody  
uv-ZářeNíM
Ing. Jana Michalová (Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Teplice), 
Ing. Ladislav Bartoš (Veolia Voda ČR, a.s., Praha)
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16.10 – 16.20
ZMěNa desINfeKce PITNé vody Z cHloRováNí Na Úv ZářeNí u 
vodovodu vRbKa
Ing. Jiří Růžička (Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.)

16.20 – 16.30
ePIdeMIe Z PITNé vody v ČR v leTecH 1995-2005
MUDr. Hana Jeligová, MUDr. František Kožíšek, CSc., Alena Dvořáková (SZÚ, Praha)

16.30 – 16.40
desINfeKce PITNé vody cHloRdIoxIdeM Na ÚPRavNě vody v 
NýRsKu 
Ing. Martin Gubric (Vodospol s.r.o., Klatovy)

16.40 – 16.50
celKový aKTIvNí cHloR - výZNaM a INTeRPReTace 
Ing. Ľubica Kollerová, CSc., Mgr. Štěpánka Smrčková, Ph.D. 
(VŠCHT v Praze, Ústav technologie vody a prostředí)

16.50 – 17.00
výRoba RoZToKu PRo deZINfeKcI vody v MísTě PoužITí
 –  PříležITosT Nebo NuTNosT?
Ing. Lubomír Macek, CSc. (Aquion, s.r.o., Praha)

středa, 4. 6. 2008
 

	 	900 - 1100 Procesy úpravy pitné vody  
	 	1100 - 1130 Přestávka na občerstvení
	 	1130 - 1250 Zásobování vodou, analýza rizik
	 	1250 - 1350 Oběd
	 1350  - 1520 Zkušenosti z úpraven vody 
	 	1520 - 1610 Podzemní vody a analýza vod
	 	1610 - 1700 Přestávka na občerstvení

                                
	 900  –  1100

Sekce: Procesy úpravy pitné vody 

9.00 – 9.30 přednáška pozvaného přednášejícího
odsTRaňováNí aNoRgaNIcKýcH slouČeNIN dusíKu PřI ÚPRavě 
PITNé vody
Prof. Ing. Václav Janda, CSc. (VŠCHT v Praze, ÚTVP)

9.30 – 9.40
odsTRaňovaNIe želeZa a MaNgáNu Z MalýcH vodNýcH ZdRojov
Ing. Danka Barloková, PhD., Ing. Ján Ilavský, PhD. (Katedra zdravotného a 
environmentálneho inžinierstva, SvF STU v Bratislave) 

9.40 – 9.50
odsTRaňovaNIe aNTIMóNu v PRocese ČíReNIa PRI ÚPRave vody
ing. karol Munka, Phd., ing. Ľuboslav Gajdoš, Phd., ing. Monika karácsonyová, Phd. 
(vÚvH, Bratislava, slovensko)

9.50 – 10.00
vlIv KaTIoNaKTIvNícH PolyeleKTRolyTů Na fIlTRacI a KvalITu 
uPRaveNé vody
Ing. Pavel Polášek, RnDr. Martin Pivokonský, PhD. a Ing. Bohuslav Knesl 
(Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i., Praha)

10.00 – 10.10
odsTRaňováNí ZáKalu a HuMINovýcH láTeK Koagulací 
cHITosaNeM 
Ing. Zuzana Klímová (VUT v Brně, Fakulta chemická), Doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. 
(W&ET Team, Č. Budějovice, VUT v Brně, FCh)

10.10 – 10.20
ÚČINNosT odsTRaNěNí PříRodNícH oRgaNIcKýcH láTeK PřI 
PoužITí HlINITýcH a želeZITýcH desTabIlIZaČNícH ČINIdel
Mgr. Lenka Pivokonská, PhD., RnDr. Martin Pivokonský, PhD. 
(Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i., Praha)

10.20 – 10.30
gRadIeNT RycHlosTI – PřIRoZeNý PRosTředeK PRo ZHuTňováNí 
TvořícícH se vloČeK
Ing. Pavel Polášek, RnDr. Martin Pivokonský, PhD., Ing. Bohuslav Knesl, 
Mgr. Lenka Pivokonská, PhD. (Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i., Praha)

20.00 - sPoleČeNsKý veČeR 
s občerstvením, hudbou a tancem  
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10.30 – 10.40
ReveRZNí osMóZa – NejeN PRobléMová TecHNologIe ÚPRavy PITNé 
vody
Ing. Karel Slavík (CULLIGAn Praha s.r.o.)

10.40 –10.50
TecHNologIe ReveRZNí osMóZy – PRovoZNí ZKušeNosTI Z Úv 
TřeboTov
Ing. Milan Lánský, Ph.D., Mgr. Jiří Paul (Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.)

10.50 – 11.00
využITí MeMbRáNovýcH PRocesů K RegeNeRacI vodáReNsKýcH 
Kalů
Mgr. Jan Runštuk, Ing. Libuše Benešová, CSc. (ÚŽP, PřF UK v Praze)

 
 	1100  –  1130 Přestávka na občerstvení

 	1130  –  1250

Sekce:  Zásobování vodou, analýza rizik

11.30 – 12.00 přednáška pozvaného přednášejícího
IMPleMeNTace TeoRIe aNalýZy RIZIK v sysTéMecH veřejNéHo 
ZásobováNí PITNou vodou
Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc., Ing. Jan Ručka (VUT v Brně, FSv – ÚVHO)

12.00 – 12.10
PRvNí ZPRacováNí PláNu PRo ZajIšTěNí beZPeČNéHo ZásobováNí 
PITNou vodou (WaTeR safeTy PlaN) v ČR: PříPadová sTudIe u 
vodovodu břeZNIce
RnDr. Jaroslav Šašek, MUDr. František Kožíšek,CSc., Mgr. Petr Pumann (SZÚ, Praha), Ing. 
Milan Lánský, Mgr. Jiří Paul, Jiří Čížek (VaK Beroun, a.s.), Mgr. Jan Runštuk, Ing. Daniel 
W.Gari, PhD. (SZÚ, Praha), Ing. Luboš Mandík, Marta nováková (KHS Středočeského 
kraje)

12.10 – 12.20
KvaNTIfIKace RIZIK vybRaNýcH NežádoucícH sTavů ve 
vodáReNsKýcH dIsTRIbuČNícH sysTéMecH
Ing. Jan Ručka, Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc., Ing. Václav Papírník,  Veronika Kadlecová, 
Ondřej Vrba (VUT v Brně, FSv – ÚVHO)

12.20 – 12.30
daTabáZe NebeZPeČí a NežádoucícH sTavů PRo aNalýZu RIZIK 
sysTéMu ZásobováNí PITNou vodou
Ing. Daniel W. Gari, PhD., Mgr. Jan Runštuk, MUDr. František Kožíšek, CSc. (SZÚ, Praha)

12.30 – 12.40
KvaNTIfIKace RIZIK vybRaNýcH NežádoucícH sTavů Na ZdRojícH 
a ÚPRavNácH vod
Ing. Tomáš Kučera, Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc., Lukáš Anderle, Radek Zlesák 
(VUT v Brně, FSv – ÚVHO)

12.40 – 12.50
KoNcePČNí řešeNí ZTRáT vody ve vas
Ing. T. Juhaňák, Ing. Zdeněk Jaroš (VAS, a.s., divize Znojmo)

 	1250  –  1350 Oběd

 	1350  – 1520

Sekce: Zkušenosti z úpraven vody 
13.50 – 14.00

40 leT PRovoZováNí uMělé INfIlTRace v KáRaNéM (1968-2008)
Ing. Ladislav Herčík (PVK, a.s., Praha, ÚV Káraný) 

14.00 – 14.10
MoNIToRINg ocHRaNy ZdRojů Úv KáRaNý
Lenka Koudelová, Ing. Radka Hušková (Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Praha)

14.10 – 14.20
vodovod vyšší bRod: PříKlad obNovy a RoZšířeNí vodNícH 
ZdRojů
Ing. Jiří Stara (1.JVS a.s., Č.Budějovice)

14.20 – 14.30
ZKušeNosTI s PRovoZováNíM fIlTRaČNícH dReNážNícH sysTéMů beZ 
MeZIdNa
Ing.František Fedor  (SčVK, a.s., specializovaný závod ÚV a ČOV Teplice, ÚV Hradiště)

14.30 -14.40
PRovoZNí ZKušeNosTI s floTací RoZPušTěNýM vZducHeM Na 
ÚPRavNě vody MosTIšTě
Ing. Luboš Mazel, Jiří Dvořák (VAS, a.s., divize Žďár nad Sázavou)

14.40 – 14.50
oPaTřeNí PRo ZlePšeNí KvalITy vody dodávaNé Z Úv KlíČava
Ing. Tomáš Hloušek, Ph.D., Bc. Hynek Kloboučník, Martin Hartman 
(Středočeské vodárny, a.s., Kladno) 

14.50 – 15.00
oPTIMalIZácIa a ModeRNIZácIa TecHNologIcKej  ZosTavy 
ÚPRavNe vody KleNovec
Ing. Jozef Šolc, Dpt. Viliam Šimko (Hydrotechnológia Bratislava s.r.o., Slovensko)

15.00 – 15.10
ReKoNsTRuKce ÚPRavNy vody ledNIce
Doc. Ing. Milan Látal, CSc. (VAS, a.s., Brno), Milan Drda (EnVI-PUR, s.r.o., Tábor)

15.10 – 15.20
vyHodNoceNí ReKoNsTRuKce ÚPRavNy vody lHoTa Po dvaNácTI 
leTecH PRovoZu 
Doc. Ing. Milan Látal, CSc. (VAS, a.s., Brno), Bohuslav Ostrý, Zdeněk Cetkovský 
(VaK Vyškov, a.s.)

	 	1520  –  1610

Sekce: Podzemní vody a analýza vod

15.20 – 15.30
aNalýZa vývoja KvalITy ZdRojov PodZeMNýcH vôd vo vZťaHu 
K dusIČNaNovej sMeRNIcI
Mgr. Katarína Slivková, RnDr. Anna Hornáčková Patschová, PhD. (VÚVH, Bratislava, 
Slovensko)
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15.30 – 15.40
THe ecoNoMIcs of gRouNdWaTeR - THeoRy aNd aPPlIcaTIoNs IN 
selecTed couNTRIes (TeoReTIcKé a PRaKTIcKé asPeKTy eKoNoMIe 
PodZeMNícH vod vybRaNýcH ZeMí)
Ing. Silvia Elizabeth Aguilar Bobadilla (Technická Universita v Liberci)

15.40 – 15.50
ÚsKalí ZísKáNí doTace Z PRogRaMu „PodPoRa bydleNí“ 
MINIsTeRsTva PRo MísTNí RoZvoj,  PodPRogRaMu „PodPoRa oPRav 
doMovNícH olověNýcH RoZvodů“ 
Ing. Eva Klokočníková (předseda Společenství vlastníků bytových jednotek v Bubenči)

15.50 – 16.00
využITí a valIdace auToMaTIcKéHo foToMeTRu v aNalýZe vod 
Ing. Jana Kantorová, Ing. Jitka Kohutová, Mgr. Martina Chmelová, Ing. Vladimíra němcová 
(ZÚ se sídlem v Ostravě, Centrum hygienických laboratoří, Ostrava)

16.00 – 16.10
ZajIšTěNí jaKosTI aNalýZ vod PRováděNýcH Ke sPlNěNí 
PožadavKů „WaTeR fRaMeWoRK dIRecTIve“ (Rs 2000/60/es v oblasTI 
vodNí PolITIKy) Na jejIcH MoNIToRINg
Ing. Eva Klokočníková, Ing. Martina Bednářová (Český institut pro akreditaci, o.p.s., Praha)

 	1610  –  1700 Přestávka na občerstvení

17.00 – 18.00  jednání pracovních ad-hoc skupin 
ke speciálním tématům

1. téma 
Revize evropské směrnice Rady 98/83/es  

o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu
Diskusi povede MUDr. František Kožíšek, CSc.  

a Ing. Radka Hušková.

Další témata budou ještě upřesněna a oznámena na 
www.volny.cz/wet-team  

Čtvrtek, 5. 6. 2008 
	 	900 - 1040 Kvalita vody v distribuční síti a vodárenská biologie
	 	1040 - 1100 Závěrečná diskuse a ukončení konference

	 	900  –  1040 

Sekce: Kvalita vody v distribuční síti a vodárenská biologie 
9.00 – 9.10
vlIv sedIMeNTů v dIsTRIbuČNí síTI PITNé vody Na TvoRbu THM

Prof. Ing. Alexander Grünwald, CSc. (ČVUT v Praze, FSv-KZEI), Ing. Klára Menšíková,  
Prof. Ing. Václav Janda, CSc., Doc. Ing. nina Strnadová, CSc. (VŠCHT v Praze, ÚTVP)

9.10 – 9.20
vlIv odKalováNí  PřIváděcícH TRubNícH řadů Na KvalITu vody 
v dIsTRIbuČNí síTI v PRaZe
Ing. Radka Hušková, Ing. Pavla Dobrá (PVK, a.s., Praha)

9.20 – 9.30
HodNoceNí KoRoZe sKeNovací TecHNIKou
Ing. Kateřina Slavíčková, Ph.D., Prof. Ing. Alexander Grünwald, CSc., 
Ing. Marek Slavíček, Ph.D. (ČVUT v Praze, FSv - KZEI)

9.30 – 9.40
výsKyT cu v PITNé vodě v ČR
Ing. Vladimíra němcová (ZÚ se sídlem v Ostravě), MUDr. František Kožíšek, CSc. 
(SZÚ, Praha), Ing. Jana Kantorová, Ing. Pavel  Vraspír (ZÚ se sídlem v Ostravě), 
Ing. Ivana Pomykačová (SZÚ, Praha)

9.40 – 9.50
PRobleMaTIKa výsKyTu aTyPIcKýcH MyKobaKTeRIí ve vodovodNí síTI
MUDr. Markéta Chlupáčová (SZÚ, Praha)

9.50 –10.00
využITí HydRobIologIcKéHo audITu v PláNecH PRo ZajIšTěNí 
beZPeČNosTI PITNé vody
Mgr. Petr Pumann (SZÚ, Praha), Prof.RnDr. Alena Sládečková, CSc. (Praha) 

10.00 –10.10
HydRobIologIcKý audIT - ÚČINNý NásTRoj Ke ZvýšeNí PRovoZNíHo 
sTaNdaRdu sTavu vodáReNsKýcH objeKTů Na cHRudIMsKu 
Mgr. Petr Kavalír, Ph.D., Ing. Jiří novák (Vodárenská společnost Chrudim, a.s.), 
Prof. RnDr. Alena Sládečková, CSc. (Praha)

10.10 – 10.20
NávRH aKTualIZovaNéHo výuKovéHo PRogRaMu v oblasTI 
vodáReNsKé bIologIe
Prof. RnDr. Alena Sládečková, CSc. (Praha)

10.20 – 10.30
MožNosTI fIlTRácIe oocýsT Cryptosporidium parvum Z vodNéHo 
PRosTRedIa PRe sysTéMy oN lINe sTaNoveNí
RnDr. Zuzana Velická, PhD., RnDr. Lívia Tóthová, PhD. (VÚVH, Bratislava, Slovensko)

10.30 – 10.40
obsaH RTuTI v RybácH Z NádRže joRdáN v Táboře
Jana Kubecová, Ing. Jaroslav  Švehla, CSc. (Katedra aplik.chemie a učitelství chemie, 
Zemědělská fakulta  JU v Č. Budějovicích)

10.40 – 11.00 Závěrečná diskuse a ukončení konference
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Postery
sekce posterů a konferenční výstava 

jsou pořádány ve spolupráci s městem Tábor

PRobleMaTIKa vodojeMů Z HledIsKa ZacHováNí jaKosTI PITNé vody
Ing. Elżbieta Čejková , Ing. Jana Hubáčková, CSc. (VÚV T.G.M.,v.v.i., Praha), 
RnDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D. (VŠCHT v Praze, ÚTVP), 
doc. Ing. Iva Čiháková, CSc. (ČVUT v Praze, FSv - KZEI)

MeMbRáNová MIKRofIlTRace
Ing. Jiří Červenka, Lucie Wondřichová (TESLA, a.s., závod Vodárenská zařízení, Praha)

využITí cHITosaNu PRo odsTRaNěNí ReZIduí léČIv
Ing. Zuzana Klímová, Prof. RnDr. Milada Vávrová, CSc., Ing. Hana Vítečková, 
Ing. Lucie Vydrová (VUT v Brně, Fakulta chemická)

aNoRgaNIcKé fluoRIdy v ReálNýcH vZoRcícH
Ing. Ľubica Kollerová, CSc., Mgr. Štěpánka Smrčková, Ph.D., Mgr. Thao Phuong  
(VŠCHT v Praze, Ústav technologie vody a prostředí)

HygIeNě vody sTáTNíHo ZdRavoTNíHo ÚsTavu je 75 leT (dRuHá 
vZPoMíNKa – cHeMIcKá)
MUDr. František Kožíšek, CSc., Mgr. Petr Pumann (SZÚ, Praha)

Nová ocHRaNNá PásMa vodáReNsKé NádRže bojKovIce
RnDr. Blanka Staňková, Ing. Pavel Zástřešek (Povodí Moravy, s.p., Brno)

doTace PRo PITNou vodu 
Ing. Klára Štrausová, Lenka Brandtová, Ing. Bohumila Pětrošová 
(Státní fond životního prostředí ČR, Praha)

IdeNTIfIKace, KvaNTIfIKace a říZeNí RIZIK veřejNýcH sysTéMů 
ZásobováNí PITNou vodou – PRojeKT 2b06039 „WaTeRRIsK“
Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc., Ing. Jan Ručka, Ing. Tomáš Kučera, Ing. Václav Papírník  
(VUT v Brně, FSv – ÚVHO)

Informace pro účastníky 

Místo konání: Hotel dvořák je umístěn v historickém centru Tábora v blízkosti Žižkova 
náměstí. vznikl nedávnou a velmi zajímavou rekonstrukcí historické budovy táborského 
pivovaru. Hotel přímo sousedí se zbytky hradu kotnov. vedle kvalitního ubytování a dobrého 
konferenčního zázemí hotel také disponuje velkým počtem parkovacích míst. Hotel poskytuje 
např. také WiFi připojení.
Z vlakového a autobusového nádraží lze použít k cestě k hotelu autobusy MHd č. 30, 31, 40 
a 41 ve směru do centra a vystoupit v zastávce kotnov. Telefon do hotelu je 381 207 211, fax 
381 207 333, e-mail: dvorakta@oreahotels.eu, další informace jsou na stránkách www.orea.cz/
dvorakta. k hotelu patří i hotel lázně, který je provozován též společností oREa HoTEls. 

ubytování: vzhledem k očekávanému počtu účastníků a kapacitě hotelu dvořák může být jen 
část účastníků ubytována přímo v tomto hotelu. Při rezervaci v hotelech dvořák, lázně, Palcát 
a nautilus, které jsou hlavními konferenčními hotely, uveďte, že jste účastníci konference Pitná 
voda.

další kvalitní ubytovací možnosti uvádíme pro vaši informaci i s orientačními cenami a 
vzdáleností od místa konání konference (Hotelu dvořák) v následujícím přehledu. Tím mají 
všichni účastníci volný výběr a také pružnost v zajišťování ubytování.

Hlavní konferenční hotely

HoTel  dvořáK**** 
Hradební 3037, 390 01  Tábor, tel. 381 207 211, fax 381 207 333,  dvorakta@oreahotels.eu.
speciální ceny pro konferenci Pitná voda 2008. 1l – 1500 kč, 2l – 1800 kč, (snídaně v ceně).

HoTel  láZNě**** (vzdálenost od hotelu dvořák cca 900 m)
Čelkovice 44, 390 01  Tábor, tel. 381 202 511, fax 381 202 513, lazne@oreahotels.eu.
speciální ceny pro konferenci Pitná voda 2008. 1l – 1500 kč, 2l – 1800 kč, (snídaně v ceně).

HoTel  NauTIlus**** (vzdálenost od hotelu dvořák cca 300 m)
Žižkovo nám. 20, 390 01  Tábor, tel. 380 900 900, fax 380 900 999,  info@hotelnautilus.cz, 
www.hotelnautilus.cz.
speciální ceny pro konferenci Pitná voda 2008. 1l – 2000 kč, 2l – 2250 kč, (snídaně v ceně).

HoTel PalcáT *** (vzdálenost od hotelu dvořák cca 700 m) 
Tř.9 května 2471, 390 01 Tábor, tel. 381 252 901-2, fax 381 252 905, recepce@hotel-palcat.cz, 
www.hotelpalcat.cz. 1l pokoj 900 kč, 2l – 1200 kč (ceny jsou včetně snídaně).
od autobusového a vlakového nádraží dosažitelný např. autobusem MHd č. 10, 11, 30 ve 
směru do centra.

Hotely a penziony ve vzdálenosti do 1 km od hotelu dvořák

PeNZIoN  alfa (vzdálenost od hotelu dvořák cca 400 m)
klokotská 107, Tábor, tel. 381 256 165, art-in@seznam.cz, www.alfa.penzion-ubytovani.eu/
Tabor. 2l – 900, 1l - 600 kč, možnost přikoupení snídaně, vlastní sociální zařízení, BTv, 
WiFi.

PeNZIoN ČeRNý leKNíN **** (vzdálenost od hotelu dvořák cca 500 m)
Příběnická 695, 390 01 Tábor, tel. 381 256 405, fax 381 252 574,  interacta@vol.cz.
1l/2l –  1400 - 1800 kč (včetně snídaně), vlastní sociální zařízení, minibar, telefon, rádio, 
BTv + saT. sauna, bazén, solárium, možnost parkování i garáže.
od autobusového a vlakového nádraží dosažitelný autobusem MHd č. 30 ve směru do centra.

PeNsIoN  beTTy*** (vzdálenost od hotelu dvořák cca 600 m)
laudova 906, 390 01Tábor, tel. 381 257 814, 608 031 036, www.pensionbetty.net, pension@
pensionbetty.net .
350-700 kč/osoba (bez snídaně). v historickém centru, možnost parkování ve dvoře.

PeNZIoN  KosTNIcKý  důM*** (vzdálenost od hotelu dvořák cca 600 m)
střelnická 220, Tábor, tel. 603 516 188, 1l a 2l - 680 - 1000,- kč (včetně snídaně).
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PeNZIoN  NIagaRa (vzdálenost od hotelu dvořák cca 900 m)
Čs. armády 1763, Tábor, tel. 381 232 004, 724 131 750, penzion.niagara@tabor.cz.
2,3,4l, apartmán pro dvě osoby + dvě přistýlky (300,- kč za os.), možnost dokoupení 
snídaně.

HoTel  KaPITál*** (vzdálenost od hotelu dvořák cca 1 km)
Třída 9.května 617, 390 01 Tábor, tel. 381 256 096, www.hotel-kapital.cz, info@hotel-kapital.cz
1l – 990 kč, 2l – 1390 kč (včetně snídaně). Restaurace.

PeNZIoN  a  KaváRNa  sylva  (vzdálenost od hotelu dvořák cca 1 km)
Roháčova 668, Tábor, tel. 381 253 867, www.pensionsylvatabor.cz, sylva @c-box.cz . 
2l – 940 kč, 1l – 580 kč (včetně snídaně).

PeNZIoN Z+Z*** - vítkova 2010, Tábor, tel. 381 253 740, dubak@tabor.cz  (500m)

PeNZIoN 189****  - Hradební 189, Tábor, tel. 381 252 109, karel.bican@pvtnet.cz,  
2l – 1700 kč (600 m)

další hotely a penziony - ve vzdálenosti větší než 1 km od místa konání konference - najdete 
na adrese www.tabor.cz/cs/turista/ubytovani/.

vložné a sborník
Účastnický poplatek včetně sborníku přednášek je 3950,- kč + 19% dPH, tj. 4.700,50 kč včetně 
dPH. vložné zahrnuje celkové náklady na uspořádání konference a sborník, který bude mít 
přibližně 500 stran a bude opět k dispozici při konferenci. naším cílem je, aby sborník byl 
dostupný všem účastníkům a sloužil již v průběhu konference např. jako odkazový materiál na 
obrázky, tabulky či části textu, o kterých se přednášející z časových důvodů nebudou moci při 
přednášce zmínit.
vaši platbu je potřeba poukázat tak, aby odešla do 26. 5. 2008. Pokud tento termín nebudete moci 
splnit, dáme přednost platbě v hotovosti na místě. Účastnický poplatek bude možné uhradit 
i v hotovosti u prezence. Přihlášku však zašlete včas poštou nebo e-mailem s poznámkou, že 
platba bude provedena v hotovosti. 
bankovní spojení
158 72 74 10/0300 ČsoB, Č. Budějovice, variabilní symbol – iČ vysílající organizace, 
konstantní symbol 0308. iBan cZ10 0300 0000 0001 5872 7410, Bic cEkocZPP. iČ: 
13496701, diČ: cZ520219186. 
Potvrzení o zaplacení (daňový doklad) bude vydán účastníkům při registraci, popř. zaslán po 
konferenci poštou. 

Registrace účastníků
Registrace účastníků bude v hotelu dvořák dne 2. 6. od 16.00 do 20.00 a dne 3.6. od 08.00 
do 12.00 hodin.  v případě pozdějšího příjezdu účastníka nás prosím informujte, na mobilní 
telefon sekretariátu konference (603 450 882), bude postupováno podle individuální dohody. 

Informace pro přednášející
Pro přednášky bude k dispozici Pc projektor. Pro všechny příspěvky je vyhrazen 10minutový 
čas na přednášku i diskusi, vyjma přednášek pozvaných přednášejících. Pro dobrý průběh 
konference je časový limit nutné bezpodmínečně dodržet. Předsedající jednotlivých sekcí 
budou čas pečlivě sledovat. 

Neúčast na konferenci   
v případě neúčasti nemůžeme zaplacený účastnický poplatek vrátit. nemůžete-li přijet, pošlete 
za sebe náhradníka. Zaplacený sborník v každém případě dostanete poštou po konferenci bez 
účtování poštovného a balného. Po obdržení závazné přihlášky jsou tyto podmínky závazné 
pro vysílající organizaci, účastníka i organizátora konference.

Pozvánka pro seniory a studenty

k účasti zveme také seniory a studenty našeho oboru, pro které nabízíme výrazně zvýhodněné 
podmínky účasti. v případě zájmu kontaktujte prosím odborného garanta nejraději e-mailem 
nebo v nouzi na mobilní telefon (viz další strana). 

Co dalšího bude na konferenci

do programu konference jsme opět zařadili přehledové přednášky pozvaných přednášejících. 
Budeme tak pokračovat v úspěšné formě prezentace významných poznatků, kdy na každou 
konferenci zveme několik významných odborníků, kteří speciálně pro konferenci Pitná voda 
připraví soubornou přednášku, která umožní získat dostatečně hluboký a aktuální přehled 
o určité oblasti, zapadající do šíře záběru konference. Tyto přednášky mohou sloužit i jako 
součást osobního vzdělávání v daném oboru a mají také částečně nahradit studium odborné 
literatury. 

naším cílem je, aby účastníci mohli co nejvíce vytěžit z toho, že na konferenci se setkává velké 
množství odborníků a praktiků. chceme také, aby programová nabídka konference významně 
přesáhla neproduktivní čas, který vždy stráví účastníci na cestě. Proto trvá téměř tři dny. 

i letos pokračujeme v tradici setkání pracovních ad-hoc skupin zájemců o aktuální 
problematiku, která zajímá určitou část účastníků konference. Tato setkání pracovních skupin 
ke speciálním tématům budou zorganizována podle zájmu účastníků. Zatím bylo vybráno 
téma revize směrnice Rady Evropské unie 98/83/Es o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu. 
Témata případných dalších ad-hoc pracovních skupin budou ještě upřesněna v průběhu příprav 
konference a budou dostupná na www.volny.cz/wet-team. Prostor pro jednání těchto skupin 
je vyhrazen na středu v podvečer. Je možné, aby v prostorech hotelu dvořák paralelně běžely 
až tři diskuse.

opět bude uspořádána úspěšná informační výstavka nabídky progresivních firem, jejichž 
výrobky a činnost souvisejí s problematikou  konference.

v programu konference bude vyhrazen i tentokrát prostor pro diskusi ke každé přednesené 
přednášce ihned po jejím odeznění. 

Moderní prostory přednáškového sálu hotelu dvořák v Táboře zaručují dostatek místa 
a pohodlí pro přednášky, dobrou prezentaci promítaných podkladů na velkém promítacím 
plátně, kvalitní akustiku a také oddělený sál pro sekci posterů a výstavku i pro kuloárové 
diskuse. Máte-li k přípravě konference dotaz či připomínku, prosíme, obraťte se na 
odborného garanta konference. 

o městě Táboře a jeho okolí je možné se dozvědět více například na http://www.tabor.cz/
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důležitý termín

do 25. 5. 2008 - odeslání vyplněných přihlášek 

odborný garant a sekretariát konference

doc. Ing. Petr dolejš, csc.
W&eT Team, box 27, Písecká 2, 370 11 Č. budějovice,

mobil: 603 440 922, 603 450 882
e-mail: p.dolejs@tiscali.cz

v průběhu konference
můžete volat sekretariát konference na telefon 603 450 882.

16 



PřIHlášKa Na KoNfeReNcI

Tuto přihlášku odešlete nejpozději do 25. 5. 2008 na adresu:

doc. ing. Petr dolejš, csc., konFEREncE, W&ET Team, Box 27, Písecká 2, 
370 11 Č. Budějovice, nebo na e-mail: p.dolejs@tiscali.cz  

 PŘiHláŠka na konFEREnci

PITNá voda 2008 

TáBoR, 2.6. -5.6. 2008  

Prosíme, vyplňujte čitelně 

Jméno, příjmení, tituly: 

...................................................................................................................................................................
Pracovní zařazení:

...................................................................................................................................................................

adresa zaměstnavatele:

...................................................................................................................................................................

e-mail: ......................................................................................................................................................

telefon:  .............................................................. mobil:  .............................................................. 

fax:    ..................................................................

                                                                                                                ............................................
                                    podpis účastníka 

(Tuto stranu vyplňuje a potvrzuje vysílající organizace)

Tuto přihlášku odešlete nejpozději do 25. 5. 2008 na adresu:

doc. ing. Petr dolejš, csc., konFEREncE, W&ET Team, Box 27, Písecká 2, 
370 11 Č. Budějovice,  e-mail: p.dolejs@tiscali.cz  

PoTvRZEní o ZaPlacEní vloŽnéHo na konFEREnci

PITNá voda 2008
TáBoR, 2.6. -5.6. 2008   

Potvrzujeme, že jsme dne.................................................................dali příkaz k úhradě 
účastnického poplatku

za našeho pracovníka: ...........................................................................................................

Účastnický poplatek se skládá z:

vložného + sborníku 3 950,-   kč
dPH celkem (19 %) 750,50 kč
celkem včetně dPH 4700,50 Kč

celkově tedy uhrazujeme za uvedeného účastníka/ky účastnický poplatek ve výši

       .................................. kč

iČ plátce:                  diČ plátce:

Z našeho účtu číslo...................................................................................................................

na účet organizátora konference č. 158 72 74 10/0300, ČsoB Č. Budějovice,  
variabilní symbol  = vaše iČ, konstantní symbol 0308.
naše iČ: 13496701, diČ: cZ 520219186, iBan cZ10 0300 0000 0001 5872 7410, Bic cEkocZPP. 
organizátoři konference jsou plátci dPH. 
daňový doklad obdrží účastníci po zaplacení při prezentaci nebo bude zaslán poštou. vaše platba je 
zálohou ve výši 100% sjednané ceny. dnem zdanitelného plnění je poslední den konání konference. 

........................................              .......................................................................................
            datum    razítko a podpis zástupce organizace


