
  

 

 

 
 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

21. – 22. října 2021 

Hotel U Kata, Kutná Hora 
 



čtvrtek 21. října 2021 

8:30 – 9:00 registrace účastníků 

9:00 – 9:10 zahájení konference 

9:10 – 9:50 
Bc. Ing. Jan Maršák, Ph.D. (Ministerstvo životního prostředí) 

Nová legislativa odpadů a nové prováděcí předpisy 

9:55 – 10:15 

zástupce odboru odpadového hospodářství (SFŽP) 

Financování projektů a podpora přechodu k oběhovému hospodářství v období 

OPŽP 2021 – 2027 

10:20 – 10:40 

MUDr. Magdalena Zimová, CSc., Zdeňka Podolská  

(Státní zdravotní ústav) 

Hodnocení zdravotních rizik při nakládání s odpady v pandemii  

COVID 19 - teorie a praxe 

10:45 – 11:05 přestávka 

11:05 – 11:25 

Ing. Ladislava Matějů, Nelly Matoušková, Marta Kořínková, Pavel Březovský 

(Státní zdravotní ústav) 

Národní systém dozoru nad výskytem SARS-CoV-2 v odpadních vodách a jejich 

sekvenování k včasnému odhalení nových mutací viru 

11:30 – 11:50 

Ing. Eliška Čermáková, Jan Bartáček, Jana Bartáčková, Kristýna Časarová, 

Kateřina Demnerová, Alžběta Dostálková, Václav Janda, Zuzana Nováková, 

Ladislava Matějů, Nelly Matoušková, Petr Pajer, Michaela Rumlová, Iva 

Swierczková, Klára Škodáková, Dana Vejmelková, Jiří Wanner, Kamila 

Zdeňková (VŠCHT Praha, PVK, SZÚ, VZÚ) 

Sledování výskytu SARS-CoV-2 v pražských odpadních vodách 

11:55 – 12:15 

RNDr. Hana Mlejnková, Ph.D., Kateřina Sovová, Lucia Gharwalová, Petra 

Vašíčková, Eva Juranová (Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka,  

v. v. i, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.) 

Monitoring koronaviru v odpadních vodách na ČOV v ČR 

12:20 – 12:40 

Ing. Marta Kořínková, Martina Štěpánková, Zdislava Drahošová, Nelly 

Matoušková, Ladislava Matějů, Karolína Hochmalová, Magdalena Zimová 

(Státní zdravotní ústav) 

Mezinárodní projekt mapující možnosti horizontálního přenosu genů rezistence 

k antibiotikům napříč různými ekosystémy 

12:45 – 12:55 
Ing. Miroslav Seidl (SKALAR s.r.o.) 

Využití automatických analyzátorů Skalar v moderní laboratoři 

13:00 – 13:45 oběd 

13:45 – 14:05 

RNDr. Eva Čurdová, Karolína Hochmalová, Magdalena Zimová 

(Státní zdravotní ústav) 

Hodnocení vybraných chemických ukazatelů na základě různých výluhových 

testů vedlejších energetických produktů 

14:10 – 14:30 
Ing. Tomáš Bouda, CSc. (ALS Czech Republic, s.r.o.) 

Výhody perkolačních výluhů odpadů v porovnání s jednorázovými výluhy 



14:35 – 14:55 

Ing. Robin Kyclt, Vít Matějů, Simona Vosáhlová, Sandra Pšeničková  

(ABITEC, s.r.o.) 

Hodnocení účinnosti intenzifikace produkce bioplynu z odpadního kalu 

15:00 – 15:20 
Ing. Radek Pošvař, Daniel Götz (ÚJV Řež, a. s.) 

Stanovení biomasového podílu v tuhých alternativních palivech 

15:25 – 15:30 poster 

Ing. Radim Kunc (ALS Czech Republic, s.r.o.) 

Stanovení parametru AT4 (respirační aktivity) v odpadech pomocí 

manometrických hlavic 

15:30 – 15:35 poster 
Ing. Michal Lipták, Iveta Lamaczová (Arcadis Czech Republic s.r.o.) 

Stručné představení certifikace BREEAM a LEED 

15:40 odchod na exkurzi  

16:00 – 17:00 exkurze ve Vinných Sklepích Kutná Hora s.r.o.  

17:20 návrat z exkurze 

19:00 – 23:30 společenský večer spojený s rautem 

 

pátek 22. října 2021 

9:00 – 9:20 

Mgr. Alena Vlková, Martina Wittlerová, Gabriela Jírová, Magdalena Zimová, 

Zdeňka Wittlingerová (Státní zdravotní ústav, ČZU Praha) 

Citlivost embryí Danio rerio na znečištění odpadních vod z nemocnic 

9:25 – 9:45 

Ing. Tomáš Bouda, CSc., Iva Vošahlíková (ALS Czech Republic, s.r.o.) 

Specifika odpadů se zvýšeným obsahem přírodních radionuklidů vznikajících 

na tzv. pracovištích NORM 

9:50 – 10:10 

Ing. Ivan Trešl (ALS Czech Republic, s.r.o.) 

Zkušenosti se stanovením polychlorovaných alkanů (SCCP a MCCP) ve vzorcích 

odpadu 

10:15 – 10:35 přestávka 

10:35 – 10:55 
Ing. Taťána Halešová (ALS Czech Republic, s.r.o.) 

Analýza léčiv a návykových látek na ČOV 

11:00 – 11:20 
doc. Ing. Tomáš Černohorský, CSc. (RMI s.r.o.) 

Využití rentgenfluorescenční analýzy při analýze odpadů 

11:25 – 11:45 

doc. Ing. Tomáš Černohorský, CSc. (RMI s.r.o.) 

Rychlá a přesná analýza obsahu Hg v širokém spektru vzorků přímou 

termo-oxidační metodou využívající AAS se Zeemanovou korekcí 

11:50 ukončení konference 

 

Změna programu vyhrazena 

 

 

 

 

informace a přihlášky: 

Bc. Klára Petráková Kánská 

tel.: 602 141 508 

e-mail: Klara.Kanska@Ekomonitor.cz 

 



• Konference včetně společenského večera se bude konat ve dnech 21. – 22. října 2021  

v Hotelu U Kata v Kutné Hoře, Štefánikova 92, 284 01 Kutná Hora, tel.: +420 327 515 096,  

e-mail: hotel@ukata.cz. 
 

• Závazné přihlášky prosím zašlete do 13. října 2021, a to na adresu Vodní zdroje Ekomonitor 

spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, nebo na e-mail: Klara.Kanska@Ekomonitor.cz. 
 

• Ubytování organizační výbor nezajišťuje. V Hotelu U Kata je pro účastníky rezervována  

do 20. září 2021 ubytovací kapacita. V rámci této kapacity si účastníci objednávají a hradí 

ubytování sami přímo v hotelu. Při objednávce laskavě uveďte, že se hlásíte jako účastník 

konference pořádané společností Vodní zdroje Ekomonitor - Analytika odpadů. Cena pokoje 

včetně snídaně a DPH činí: za jednolůžkový pokoj 1.100,- Kč, za dvoulůžkový pokoj obsazený 

1 osobou 1.300,- Kč, za dvoulůžkový pokoj 1.490,- Kč. 
 

• Odesláním přihlášky vyjadřují účastník a vysílající organizace závazný souhlas s cenami, 

organizačními pokyny i storno podmínkami. 
 

• Vložné laskavě uhraďte do 13. října 2021 na číslo účtu 19-5234530277/0100  

KB Chrudim, variabilní symbol 211021, nebo uveďte, že chcete vystavit zálohovou fakturu. 

Platba v hotovosti, platební kartou či v eurech na konferenci není možná. Naše DIČ: 

CZ15053695, IČO: 15053695, spis. značka v obchodním rejstříku: C 1036 u rejstříkového soudu 

v Hradci Králové (SWIFT CODE – KOMBCZPP, IBAN – CZ 0801000000195234530277). 

vložné cena s DPH 21 % 

na celou akci 4.300,- Kč 

jednodenní 3.800,- Kč 

autor referátu (platí pouze pro 1. autora) 2.500,- Kč 

autor plakátu (platí pouze pro 1. autora) 2.800,- Kč 
 

• V ceně vložného je zahrnuta účast na konferenci, sborník v elektronické podobě, oběd 

21. 10. 2021, drobné občerstvení během konference, exkurze a účast na společenském večeru 

v hotelu U Kata.  
 

• Účastníky ze SR prosíme, aby v případě platby na účet, byla platba provedena tak, aby vložné 

došlo na účet organizátorů nezkrácené (nejlépe SEPA platba). Nedoplatky Vám s politováním 

budeme nuceni dofakturovat. Daňový doklad obdrží účastníci u registrace. Na vyžádání zašleme 

daňový doklad dříve. 
 

• Exkurze dne 21. října 2021 se může zúčastnit ten, kdo do 13. října 2021 zašle organizátorům 

řádně vyplněnou závaznou přihlášku a vyznačí v ní účast na exkurzi. V rámci té se půjdeme 

podívat do Vinných Sklepů Kutná Hora s.r.o. Odchod na exkurzi bude 21. října 2021 v 15:40, 

návrat je plánován na 17:20. 
 

• Stornovat lze odeslanou přihlášku pouze písemně, a to do 13. října 2021. Nestornuje-li účastník 

přihlášku včas, uhrazené platby nevracíme a neuhrazené částky dodatečně fakturujeme. 

Na akci je možné nahlásit a vyslat náhradníka. 
 

• Organizace konference se bude řídit aktuálními vládními nařízeními. 

 

  
informace a přihlášky: 

Bc. Klára Petráková Kánská 

tel.: 602 141 508 

e-mail: Klara.Kanska@Ekomonitor.cz 
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Závazná přihláška na konferenci 
 

  

vyplňte (požadované služby zaškrtněte) a odešlete do 13. 10. 2021 na adresu: 

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III,  

nebo na e-mail: Klara.Kanska@Ekomonitor.cz. 

 

 

titul, jméno, příjmení  

účastníka/ účastníků 

 

 

název a adresa plátce (firmy) 

 

č. účtu plátce  

DIČ a IČ  

telefon  

e-mail kontaktní  

e-mail na účastníka/y pokud 

je jiný než kontaktní 
 

vložné   výše včetně 21% DPH počet přihlášených 

na celou akci □ 4.300,- Kč  

jednodenní □ 3.800,- Kč  

autor referátu (platí pouze pro 1. autora) □ 2.500,- Kč  

autor plakátu (platí pouze pro 1. autora) □ 2.800,- Kč  

Závazně se přihlašuji/eme k účasti na exkurzi 21. října 2021 □ ANO □ NE 

Přihlašuji/eme se k účasti na konferenci  (21. a 22. října 2021) v den 

 

…………… (vyplňte pouze v případě jednodenní účasti) a vložné ve výši ……………………,- Kč  uhradím/e: 

 

□ pod variabilním symbolem 211021 převodem na č. účtu 19-5234530277/0100 

□ pomocí zálohové faktury, o jejíž vystavení tímto žádám/e 

RAZÍTKO A PODPIS 

Odesláním závazné přihlášky souhlasím s organizačními pokyny včetně storno podmínek. 

mailto:Klara.Kanska@Ekomonitor.cz

