
 

 

 

 

 

 

ZVEME VÁS NA KONFERENCI  

 

 

   

 

 

 

                         

 

 



    

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

zveme vš echny biology, hydrology, hydrochemiky, pracovní ky ve voda renške m prů myšlů, 

za štůpce laborator í , ve decke  pracovní ky a pracovní ky vyšoky ch š kol i vyšokoš kolške  

štůdenty ůvedeny ch oborů  k ů c ašti na jiz  tradic ní  konferenci VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 

2020, ktera  še ůškůtec ní  v Interhotelu Olympik, a to v termí nů 5. – 6. února 2020. 

Ra di bychom vyzvali vš echny odborní ky, kter í  mohoů prezentovat nove  vy šledky švy ch 

prací , referovat o zají mavy ch zkůš enoštech, r eš eny ch proble mech, novy ch trendech apod., 

aby pr ihla šili do programů konference refera ty a plaka tova  šde lení . Ve r í me, 

z e še na m ope t podar í  šeštavit zají mavy  odborny  program a z e tí m pomů z eme k rozš í r ení  

a prohloůbení  Vaš ich znaloští .  

Za programovy  vy bor konference 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACE 

A PŘIHLÁŠKY

Bc. Alena 
Pecinová 

alena.pecinova
@ekomonitor.cz

+ 420 606 
730 325

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

Mgr. Veronika Vymětalová, Ph.D. doc. Ing. Josef Hejzlar, CSc. Ing. Dana Vejmelková, Ph.D. 

Bc. Klára Petráková Kánská Bc. Alena Pecinová Pavla Hubená 

HLAVNÍ BLOKY KONFERENCE: 
 Legislativa a normy, ukazatele kvality vod 
 Biologické a mikrobiologické metody, metody molekůlární biologie (teorie a praxe) 
 Mikroškopie, digitální fotografie, analýza obrazů v technologii vod 
 Detekční šyštémy a šcreeningové metody v hygieně vody 
 Sůcho, péče o zdroje vody, polůtanty, pešticidy, šinice 
 Nádrže, rybníky a koůpaliště, vodní toky 
 Biologie ve vodárenšké praxi 
 Biologie v čištírenšké praxi, šedé vody 
 Rezištentní organismy, geny rezistence 
 Aplikovaná hydrobiologie a mikrobiologie 
 Technologické procešy (ve vodárenštví, čištírenštví) 
 Riziková analýza (WSP, HACCP) ve vodárenštví 
 Pošterová šekce 



    

  

1. Konference se bude konat ve dnech 5. – 6. února 2020 v areálů Interhotelu Olympik, konkrétně 
v hotelů OLYMPIK CONGRESS šál Artemiš (U Slůncové 14A, Praha 8, 186 76). Začátek konference je 
plánován na 9:00 hod. a předpokládaný konec na 14:00 hod. drůhého dne. 

2. Doprava: Hotel še nachází cca 5 minůt chůze od metra trašy B stanice Invalidovna. Hotel disponuje 
velkokapacitním hlídaným parkovištěm. Tramvajové linka č. 3, 8, 24, 36, 5  - stanice Invalidovna. 

3. Důležité termíny 
Přihlášky referátů a diskusních příspěvků do 25. 10. 2019 

Předběžné přihlášky k pasivní účasti do 25. 10. 2019 

Sdělení o přijetí referátu/příspěvku do 10. 11. 2019 

Zaslání příspěvků do sborníku do 23. 12. 2019 

Objednávka výstavního stolu, inzerce ve sborníku apod. do 6. 1. 2020 

Předběžný termín pro závazné přihlášky a úhradu vložného do 31. 1. 2020 

4. Výše účastnického poplatku zahrnuje vložné, šborník v elektronické podobě, drobné občerštvení, 
oběd a koktejl. 

Vložné na konferenci VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2020 cena včetně DPH 
plné vložné na oba dny  4300,- Kč 
snížené vložné na oba dny 3200,- Kč 
plné vložné jednodenní  3200,- Kč 
snížené vložné jednodenní 2650,- Kč 
vložné autor referátu (platí pro prvního autora)  2200,- Kč 
vložné autor posteru (platí pro prvního autora) 2400,- Kč 
vložné pro seniory (bez sborníku, obědů a koktejlu) (nad 65 let)  1000,- Kč 

 
5. Oběd bude podáván v hotelové reštaůraci. Večerní koktejl še bůde konat přímo v hotelu dne  

5. února 2020.  Účašt na koktejlů bůde podmíněna úhradoů alešpoň jednodenního vložného. 
6. Ubytování organizační výbor nezajišťůje. Účaštníci mohoů vyůžít opci v Interhotelu Olympik  

(tel.: +420 266 184 510 / fax: +420 266 310 559, mobil: +420 725 912 203, e-mail: 
reservation@olympik.cz), která je domluvena do 15. 12. 2019 (při objednávání ůbytování ůvádějte, 
že jšte účaštníky konference Vodárenšká biologie 2020 organizované špolečnoští Ekomonitor). Cena 
jednolůžkového pokoje činí 1400,- Kč/noc, dvoulůžkového pokoje 1600,- Kč/noc včetně 
snídaně a DPH. 

7. Přihlášky referátů, plakátových sdělení, předběžné přihlášky k účašti či náměty  
do závěrečné diškůše proším zašílejte do 25. října 2019 e-mailem na adresu 
alena.pecinova@ekomonitor.cz a Jana.Ambrozova@vscht.cz.  

8. Ke konferenci bůde vydán šborník v elektronické podobě, termín pro odevzdání příšpěvků pro šborník 
je 23. prosince 2019. Pokyny pro zpracování příšpěvků obdrží přihlášení aůtoři zároveň  
s vyrozuměním o přijetí příspěvků (do 10. listopadu 2019).  

9. ZÁJEMCŮM O KOMERČNÍ PREZENTACI POSKYTNEME INFORMACE NA VYŽÁDÁNÍ. 
10. Pokůd še chcete domlůvit na zaměření Vašeho příšpěvků či potřebůjete jinoů odbornoů konzůltaci, obraťte 

še proším na doc. RNDr. Janů Říhovoů Ambrožovoů, Ph.D., Úštav technologie vody 
a proštředí VŠCHT Praha, Technická 5, 166 28 Praha 6, email: jana.ambrozova@vscht.cz,  
tel. : + 420 220 445 123, + 420 220 445 121. 

 

 

 

 

ORGANIZAČNÍ POKYNY
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PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA  
na konferenci 

Vodárenská biologie 2020 
 

vypln te a odeš lete do 25. října 2019 na adrešů: 

Vodní  zdroje Ekomonitor špol. š r. o., Pí š ťovy 820, 537 01 Chrůdim III, 

nebo na e-mail  alena.pecinova@ekomonitor.cz . 
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