
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

zveme všechny biology, hydrology, hydrochemiky, pracovníky ve vodárenském průmyslu, 

zástupce laboratoří, vědecké pracovníky a pracovníky vysokých škol i vysokoškolské 

studenty uvedených oborů k účasti na již tradiční konferenci VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 

2018, která se uskuteční v hotelu DAP*** v Praze, a to ve dnech 6. – 7. února 2018. 

Rádi bychom vyzvali všechny odborníky, kteří mohou prezentovat nové výsledky svých 

prací, referovat o zajímavých zkušenostech, řešených problémech, nových trendech apod., 

aby přihlásili do programu konference referáty a plakátová sdělení. Věříme, že se nám opět 

podaří sestavit zajímavý odborný program a že tím pomůžeme k rozšíření a prohloubení 

Vašich znalostí.  

Za programový výbor konference 

doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D. - odborný garant konference 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACE A PŘIHLÁŠKY

Bc. Alena Pecinová 

alena.pecinova@ekomonitor.cz

606 730 325

Mgr. Petr Pumann Ing. Pavel Hucko, CSc. RNDr. Jindřich Duras, Ph.D. 

doc. Ing. Josef Hejzlar, CSc. Ing. Iveta Růžičková, Ph.D. Ing. Dana Vejmelková, Ph.D. 

Ing. Pavlína Čiháková Bc. Alena Pecinová Bc. Klára Petráková Kánská 

HLAVNÍ BLOKY KONFERENCE: 
 Legislativa a normy 
 Riziková analýza (WSP, HACCP) ve vodárenství 
 Biologické a mikrobiologické metody, metody molekulární 

biologie (teorie a praxe) 
 Taxonomie 
 Nádrže, rybníky a koupaliště, vodní toky 
 Biologie ve vodárenské praxi 
 Biologie v čistírenské praxi 
 Aplikovaná hydrobiologie a mikrobiologie 
 Technologické procesy 
 Detekční systémy a screeningové metody v hygieně vody 
 Posterová sekce 
 



  

1. Konference se bude konat ve dnech 6. – 7. února 2018 v konferenčním sále hotelu DAP*** 
(Vítězné náměstí 4/684, 160 00 Praha 6). Začátek konference je plánován na 9:00 hod.  
a předpokládaný konec na 14:00 hod. druhého dne. 

2. Doprava: Hotel se nachází přímo na Vítězném náměstí - "Kulaťák", 50 metrů od stanice metra 
Dejvická (trasa A), tramvajová linka č. 2, 8, 20, 26, 51 - stanice Vítězné náměstí. 

3. Důležité termíny 
Přihlášky referátů a diskusních příspěvků do 3. 11. 2017 

Předběžné přihlášky k pasivní účasti do 3. 11. 2017 

Sdělení o přijetí referátu/příspěvku do 30. 11. 2017 

Zaslání příspěvků do sborníku do 23. 12. 2017 

Objednávka výstavního stolu, inzerce ve sborníku, apod. do 6. 1. 2018 

Předběžný termín pro závazné přihlášky a úhradu vložného do 31. 1. 2018 

4. Výše účastnického poplatku zahrnuje vložné, sborník, drobné občerstvení, obědy  
a koktejl. 

Vložné na konferenci VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2018 cena včetně DPH 
plné vložné na oba dny  3900,- Kč 
snížené vložné na oba dny*  3000,- Kč 
plné vložné jednodenní  2950,- Kč 
snížené vložné jednodenní*  2250,- Kč 
vložné autor referátu (platí pro prvního autora)  1900,- Kč 
vložné autor posteru (platí pro prvního autora) 2100,- Kč 
vložné pro seniory (bez sborníku, obědů a koktejlu) (nad 65 let)  600,- Kč 

 
5. Obědy budou podávány v hotelové restauraci. Večerní koktejl dne 6. února 2018 se bude konat 

přímo v hotelu DAP***. Účast na koktejlu bude podmíněna úhradou alespoň jednodenního 
vložného. 

6. Ubytování organizační výbor nezajišťuje. Účastníci mohou využít opci v hotelu DAP*** 
(tel. 973 211 444 a 973 211 422, www.daphotel.cz), která je domluvena do 22. 12. 2017 (při 
objednávání ubytování uvádějte, že jste účastníky konference Vodárenská biologie 2018 
organizované společností Ekomonitor). Cena jednolůžkového pokoje činí 850,- Kč/noc, 
dvoulůžkového pokoje 1530,- Kč/noc včetně snídaně. 

7. Přihlášky referátů, plakátových sdělení, předběžné přihlášky k účasti či náměty  
do závěrečné diskuse prosím zasílejte do 3. listopadu 2017 e-mailem na adresu 
alena.pecinova@ekomonitor.cz a jana.ambrozova@vscht.cz .  

8. Ke konferenci bude vydán sborník, termín pro odevzdání příspěvků pro sborník je  
23. prosince 2017. Pokyny pro zpracování příspěvků obdrží přihlášení autoři zároveň  
s vyrozuměním o přijetí příspěvků (do konce listopadu 2017).  

9. ZÁJEMCŮM O KOMERČNÍ PREZENTACI POSKYTNEME INFORMACE NA VYŽÁDÁNÍ. 
10. Pokud se chcete domluvit na zaměření Vašeho příspěvku či potřebujete jinou odbornou konzultaci, 

obraťte se prosím na doc. RNDr. Janu Říhovou Ambrožovou, Ph.D., Ústav technologie vody 
a prostředí VŠCHT Praha, Technická 5, 166 28 Praha 6, email: Jana.Ambrozova@vscht.cz,  
tel. 220 445 123, 220 445 121. 

ORGANIZAČNÍ
POKYNY

http://www.daphotel.cz/
mailto:alena.pecinova@ekomonitor.cz
mailto:jana.ambrozova@vscht.cz
mailto:Jana.Ambrozova@vscht.cz


PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA 

na konferenci 
 

vyplňte a odešlete do 3. listopadu 2017 na adresu: 
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, 

alena.pecinova@ekomonitor.cz . 
 

titul, jméno, 
příjmení 

 
 

 

firma 

 
 
 
 

kontaktní adresa 
(vč. PSČ) 

 

tel.  

e-mail  

mám zájem 

o účast formou 
(zaškrtněte  
přísl. okénko) 

referátu nebo plakát. sdělení krátkého (= komerčního) sdělení 

pouze referátu komerční výstavky (výst. stůl) 

pouze plakátového sdělení inzerce ve sborníku 

jako účastník rozdávání propag. materiálů  

 

název referátu 

nebo  

plakátového 

sdělení 

a abstrakt 

 

datum, podpis 

 

 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, uděluje účastník odesláním 
této přihlášky organizátorovi akce společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.  

souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely administrativy spojené  
s pořádáním konferencí a seminářů. 
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