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Záštita:



Krátké shrnutí uplynulých roèníkù 
konference:

 nová legislativa v oboru vodovodù a  kanalizací,•
 plány obnovy infrastrukturního majetku,•
 problematika cenotvorby, urèování pøimìøeného •

 zisku a vytváøení finanèních zdrojù pro obnovu,
 operaèní programy pro životní prostøedí,•
 koncepce vodohospodáøské politiky,•
 zabezpeèení vodovodù a kanalizací•

 proti povodním,
 srážkové vody a dešťové oddìlovaèe•
 posilování vodárenských soustav•
 ochranná pásma vodních zdrojù•
 monitoring kvality pitné vody•
 problematika certifikace ve VaK•

• povrchové vody
 podzemní vody•
 nové technologie, materiály•
 nouzové zásobování pitnou vodou•
 boj proti suchu•

Tradièní souèástí konference 
je prezentace výrobcù, prodejcù 
a poskytovatelù služeb v oboru 
vodovodù a kanalizací.

V rámci programu konference se uskuteènila 
øada workshopù a kulatých stolù na téma 
aktuální problematiky ve VaK.

Konference v uplynulých roènících pøivítala 
více než 1200 úèastníkù.

Konference se koncepènì zabývá 
problematikou sanace vodohospodáøských 
objektù a trubních systémù, metodami 
plánování oprav a rekonstrukcí, moderními 
postupy zjišťování stavu sítí, vytváøením 
finanèních zdrojù a právními aspekty obnovy 
infrastruktury a související problematikou.



Program konference

Posilování a obnova vodárenských soustav
Ing. Jiøí Duda
Ministerstvo zemìdìlství, Praha

Plán financování obnovy vodovodu nebo kanalizace, dohledová role 
Ministerstva zemìdìlství
Ing. Radek Hospodka
Ministerstvo zemìdìlství, Praha

Podpora vodohospodáøské infrastruktury po r. 2020
Ing. Jan Køíž
Ministerstvo životního prostøedí, Praha

Èištìní odpadních vod – novinky v legislativì a technické normalizaci
Ing. Evžen Zavadil
Ministerstvo životního prostøedí, Praha

Systémy øízení kontinuity provozu vodárenské spoleènosti dle ISO 22301, 
jejich význam pro zvládání závažných incidentù, havárií a mimoøádných stavù
Ing. Veronika Soukupová
S-cope, APTI, z.s.

Monitoring výskytu koronaviru SARS-Co-2 v odpadních vodách
Ing. Vìra Oèenášková
VÚV TGM, v.v.i., Praha

Novela vodního zákona – aktuální stav
Mgr. Zbynìk Horáèek
Deloitte Legal, Praha

Dotaèní tituly, projekty, žádosti o dotace
Ing. Antonín Raizl
EY, Praha

Zabezpeèení dodávky surové vody pro vodárenskou infrastrukturu 
ve správì Povodí Moravy, s.p.
Dr. Ing. Antonín Tùma
Povodí Moravy, s. p., Brno

Nejen obnova, ale i rozvoj vodohospodáøské struktury
prof. Ing. Tomáš Kvítek, CSc.
Povodí Vltavy, s. p., Praha



Modernizace staveb zemìdìlského odvodnìní s ohledem na požadavky 
zvyšování retence a akumulace vody v povodí
Doc. Ing. Zbynìk Kulhavý, CSc.
Výzkumný ústav meliorací a ochrany pùdy, v.v.i., Pardubice

Výsledky modernizace filtrace jakožto nejdùležitìjšího stupnì 
pøedúpravy pitné vody
Mgr. Marek Skalický
VODÁRNA Káraný, a. s., Praha

Obnova vodojemù
Ing. Alexander Bareš
UNO, s.r.o., Praha

Využití smart technologií ve vodárenství
Ing. Pavel Provazník
IoT.water s.r.o., Praha
Ing. Lukáš Kratochvíl
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEÈNOST, a. s., Brno

Pøehled technologií používaných pro doèasné pøerušení prùtoku média 
v potrubí
Tomáš Moøický
Fastra, s.r.o., Kolín

Problematika obnovy vodárenských objektù z pohledu 
pøipravované legislativy
Ing. Miloslava Melounová
ÈSSI – Èeská spoleènost vodohospodáøská, Èeské Budìjovice

Poznatky z realizace obnovy VAK v poslední dekádì
Ing. Jana Šenkapoulová, Ph.D.
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEÈNOST, a.s., Brno

Stav k 22. 6. 2020. Další témata v jednání.
Zmìna programu vyhrazena.



Organizaèní pokyny

Místo konání:
Hotel Myslivna ***
Nad Pisárkami 276/1, 623 00 Brno

Poloha GPS:
549°11’19.115 N 16°33’12.607 E

Úèastnický poplatek A. – vložné 4.356 Kè
(Základ 3.600,- DPH 21% 756,-)

Úèastnický poplatek B. – snížené vložné 3.630 Kè
Èlenové Asociace krajù, SMO, mìsta a obce (Základ 3.000,- DPH 21% 630,-) 

Zahrnuje náklady na organizaci, pronájem komerèních prostor, sborník pøednášek pøístupný 
on-line, doprovodné materiály, stravování a obèerstvení.

Platby za vložné a ubytování poukažte na úèet organizátora konference Medim, spol. s r. o., 
vedený u Komerèní banky a. s., Praha 2, è.ú.:
19-2226570267/0100 32002 0308, variabilní symbol , konstantní symbol .

Ubytování:
Pro úèastníky je zajištìna dostateèná ubytovací kapacita v místì konání za zvýhodnìné ceny. 

Jednolùžkový pokoj – 1.100 Kè vè. DPH/noc
Dvoulùžkový pokoj – 1.300 Kè vè. DPH/noc
Tøílùžkový pokoj – 1.680 Kè vè. DPH/noc

Pokud úèastník požaduje vystavení zálohové faktury, je možné provést rezervaci ubytování 
prostøednictvím organizátora, spoleènosti Medim, spol. s r.o. 
V takovém pøípadì cena za ubytování zahrnuje manipulaèní poplatek.

Organizace akce se øídí všeobecnými obchodními podmínkami uveøejnìnými na:
http://www.vakinfo.cz/index.php/o_portalu/vseobecne-podminky-ucasti/

Pøihlášky, informace, reklamní služby:
Medim, spol. s r. o.
Hovorèovická 382
250 65  Líbeznice

Tel.: 283 981 818
Tel.: 603 213 386
Tel.: 603 213 387
e-mail: konference@medim.cz
www.medim.cz


