Vážení kolegové,
Asociace pro vodu společně s Vysokým učením technickým v Brně
organizuje již pátý ročník velice úspěšného semináře, který řeší v letošním roce
aktuální problematiku – jakým způsobem vyčistit odpadní vodu produkovanou
v horských lokalitách, kde jsou kladeny vysoké požadavky na kvalitu vyčištěné
vody a zároveň není možnost napojit se na kanalizační systém.
V letošním roce se navíc novelizuje nařízení 416/2010 Sb., určující
limity pro vypouštění vyčištěných odpadních vod do vod podzemních-odborná
skupina Malé a domovní čistírny a odlučovače v Asociaci pro vodu hraje
významnou roli v procesu připomínkování.
Nejnovější poznatky, které budou do budoucí legislativy s největší
pravděpodobností zakomponovány, budou zároveň dílčí součástí a tématem
letošního semináře.
Tradičně, jako již v předchozích ročnících, bude program spojen
s turistikou – ostatně Šumavská krajina je pro tento účel víc než příznivá. Jako
skupina se chystáme a připravujeme cyklistický výlet, nicméně i pěší turisté si
přijdou na své.
Přijďte spojit příjemné s užitečným – dozvíte se nové informace, okouzlí
vás krásy Šumavy, strávíte příjemné večery v diskuzním kruhu odborníků nejen
v oblasti malých čistíren a odlučovačů…

Asociace pro vodu ČR
Odborná skupina

Malé a domovní čistírny a odlučovače
Vás zve na diskuzní seminář

„ČOV pro objekty v horách“
Do potoku nebo vsakovat?

Seminář se koná pod záštitou ředitele Správy NP Šumava
Mgr. Pavla Hubeného

Za skupinu ČAO při CzWA – Michal Kriška, vedoucí skupiny

4. – 7. 6. 2014
Šumava, Lipno, Chata Lanovka

4. 6. 2015 Večer - Diskuzní neformální posezení
5. 6. 2015 Seminář, přednášky (program níže)
6. - 7. 6. 2015 Cyklistický výlet, turistika

Program semináře

9:00 prezence
9:30 – 10:15 I. sekce přednášek
Úvodní slovo ředitele Správy NP Šumava
Pavel Hubený
Septiky a jejich aplikace pro samostatné objekty
Michal Kriška
NASS – Nekonvenční Aranžování Sanitárnch Systémů
Karel Plotěný
Vertikální kořenové čistírny pro horské objekty - nová a účinná
technologie
Michal Kriška
12:00 – 13:00 Oběd
13:00 – 14:30 II. sekce přednášek
Problematika zkoušení účinnosti čištění domovních ČOV ve
vztahu k měnící se legislativě
Věra Jelínková
Biologické dočišťovací rybníky
Filip Wanner
Zásady návrhu závlahy čištěnými odpadními vodami v
podhorských a horských podmínkách
Jan Šálek
14:30 Diskuze
16:30 Formulace závěrů a doporučení (Členové skupiny ČAO při
CzWA)
18:00 Večeře (pro ubytované) a diskuzní fórum

Jak se přihlásit?
Účast na semináři si rezervujte e-mailem na adrese: czwa@czwa.cz
nejpozději do 16. 5. 2015. Obratem Vám bude zaslána závazná
přihláška k vyplnění Vašich údajů, rezervace ubytování a informacemi
k platbě vložného.
Na adresu uvedenou v přihlášce obdržíte daňový doklad, nejpozději do
3 týdnů od ukončení semináře. Při neúčasti se poplatek nevrací, bude
zaslán pouze sborník. Počet účastníků je omezen na 40 osob.
Program spolu s přihláškou jsou k dispozici i na webové adrese
http://czwa.cz nebo http://os-cao.czwa.cz
Cenové balíčky
1) Vložné na seminář bez ubytování: 800,-Kč (500,-Kč členové
CzWA, pracovníci vodoprávních úřadů a CHKO).
2) Vložné na seminář včetně ubytování 4.6 a 5.6: 1400,-Kč (1100,Kč členové CzWA, pracovníci vodoprávních úřadů a CHKO).
Další noci v případě zájmu si účastníci hradí ve vlastní režii.
Cena za vložné zahrnuje občerstvení (plná penze), náklady na
organizaci, sborník na CD.
Je možné objednat si samostatně sborník ze semináře v ceně 300,-Kč +
poštovné a balné. Je také možné objednat sborníky z předchozích ročníků.
Kde?
Chata Lanovka Lipno
382 78, Lipno nad Vltavou 307

www.chatalanovka.cz

Odborný a organizační garant: Michal Kriška
Kontaktní údaje: Asociace pro vodu ČR, Masná 5, 602 00 Brno
tel. 543 235 303, 737 508 640, e-mail: czwa@czwa.cz
Mediální partneři:

