Asociace pro vodu ČR
a odborné skupiny
Městské čistírny odpadních vod
Biologie vody
Životnost a obnova
vodohospodářské infrastruktury
si vás dovolují pozvat
na odborný seminář

Dezinfekce vyčištěných
odpadních vod

20. listopad 2014
Konferenční centrum Sázava

Program semináře
8:30 – 9:00

Prezence účastníků semináře

9:00 – 9:10

Zahájení semináře

1. blok přednášek, předsedající Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA (Aquion, s.r.o.)
9:10 – 9:40
		
9:40 – 10:10
		
10:10 – 10:40
		
		

Wanner J. (VŠCHT): Legislativa v oblasti dezinfekce
a opětovného využívání odpadních vod
Melicherčíková V. (SZÚ): Rezistence mikroorganismů
na dezinfekční přípravky
Jakubů V. (SZÚ): Nepříznivý stav antibiotické rezistence
u vybraných mikroorganismů a odpadní vody jako jedna
z možných příčin tohoto stavu

10:40 – 11:00

Přestávka na občerstvení

2. blok přednášek, předsedající Ing. Andrea Benáková, Ph.D. (VÚV TGM, v. v. i.)
11:00 – 11:30
		
11:30 – 12:00
		
12:00 – 12:30
		

Javorková M. (SmVaK Ostrava a. s.): Aplikace UV záření
a chlorace pro dezinfekci městských odpadních vod
Johanidesová I. a kol. (VŠCHT): Dezinfekce odpadních vod
s použitím sloučenin chloru
Beneš J. (DISA s.r.o.): Dezinfekce odpadních vod UV zářením –
aspekty ovlivňující její návrh, výhody a nevýhody

12:30 – 13:15

Přestávka na občerstvení

3. blok přednášek, předsedající prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. (VŠCHT)
13:15 – 13:45
		
13:45 – 14:15
		
		
14:15 – 14:45
		

Vojtěchovská Šrámková M., Wanner J. (MŽP, VŠCHT):
Dezinfekce odpadních vod v poloprovozním testování
Jančula D. a kol. (BÚ AV ČR, v. v. i., Asio, spol. s r.o.):
Dočištění komunálního odtoku z ČOV pomocí směsi železičnanů
a nulamocného nanoželeza
Podholová E. a kol. (VŠCHT): Nejen odpadní vody
a membránové separace

14:45 – 15:00

Přestávka na kávu

4. blok přednášek, předsedající prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. (VŠCHT)
15:00 – 15:30
Vinklárková D. a kol. (ASIO, spol. s r.o., VÚV TGM, v. v. i. ):
		
Mikrobiální znečištění na odtoku z malých a domovních ČOV
15:30 –16:00
Benáková A., Baudišová D. (VÚV TGM, v. v. i.):
		
Hygienicky významné mikroorganismy v čištěných
		odpadních vodách
16:00 – 16:30

Závěrečná diskuse, ukončení semináře

Organizační pokyny
Přihlášky zasílejte nejpozději do 6. listopadu 2014 na e-mail czwa@czwa.cz. Program
spolu s přihláškou jsou rovněž na webu http://www.czwa.cz. Na adresu uvedenou
v přihlášce obdržíte daňový doklad, nejpozději do 3 týdnů od ukončení semináře.
Den zaplacení je datum vzniku zdanitelného plnění. Při neúčasti se poplatek nevrací.
Maximální počet účastníků je 100.
Seminář je hodnocen 1 bodem v rámci CŽV ČKAIT.
Korporativní členové se mohou prezentovat ve formě propagačních materiálů či
posterů. V případě zájmu kontaktujte sekretariát CzWA, e-mail czwa@czwa.cz,
tel.: 543 235 303.

Vložné
400 Kč studenti, zaměstnanci státní správy
600 Kč členové CzWA a AČE SR
750 Kč ostatní
Cena zahrnuje náklady na organizaci, přípravu sborníku a studené občerstvení.

Místo konání semináře
Konferenční centrum (kolej Sázava)
Chemická (Ekonomická) 952
148 28 Praha 4 – Kunratice
Metro Chodov bus 177, 197, autobusová zastávka Volha,
nebo Exit 2 z dálnice D1
GPS : Loc: 50°1‘13.569“N, 14°29‘42.224“E
Před kolejí „Sázava“ je velkokapacitní parkoviště

Organizační a odborní garanti
prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc.
Ing. Andrea Benáková, Ph.D.
Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA

Zdroj obrázků: http://earthobservatory.nasa.gov/Features/UVB/ (titulní strana),
http://www.carollosystems.com/pages/roseville.htm (zadní strana).

