PODZEMNÍ VODY VE VODÁRENSKÉ PRAXI 2019
Dobrý den,
dovolujeme si Vám zaslat pozvánku na 6. roþník odborné konference s podrobným programem
tentokrát na téma
Území vyhrazená pro odbČr vody pro lidskou spotĜebu
Datum a místo konání:
10. - 12. 4. 2019, Hotel Studánka, Rychnov nad KnČžnou
UzávČrka pĜihlášek pro posluchaþe a firemní prezentace:
11. 3. 2019 nebo pĜi naplnČní kapacity sálu
Cíle konference:
První leden 1994 byl pro mnoho „vodáren“ zásadním dnem, kdy se zaþaly z nČkdejších krajských podnikĤ
vodovodĤ a kanalizací konstituovat nové podnikatelské subjekty, které od té doby vlastní a/nebo provozují
vodárenskou infrastrukturu. V roce 2019 tedy oslavujeme již 25 let od jejich vzniku a 6. roþník odborné
konference PODZEMNÍ VODY VE VODÁRENSKÉ PRAXI, tentokrát 3-denní, si dovolujeme vČnovat tomuto
významnému výroþí.
Minulý roþník jsme se seznámili se stavem jímacích objektĤ podzemní vody a s rozvíjející se aktivitou, kterou
jsme nazvali „Renesance vodárenské hydrogeologie“. DĤvodem k volbČ tohoto tématu byla skuteþnost, že
stávající zdroje, desítky let využívané bez nČjaké zásadnČjší údržby, ukázaly své „slabiny“ právČ v posledních
letech, kdy došlo k významnému útlumu odtokového procesu v dĤsledku klimatického sucha. Prezentovány tak
byly postupy Ĝešení obnovy takto postižených jímacích území.
V pĜednáškách, které zazní v letošním roþníku, se bČhem prvního dne konference setkáme s praktickými výstupy
obnovy jímacích území, vþetnČ ukázek zcela nových technologií pĜi jejich regeneraci. Druhý den konference pak
bude vČnován problematice oblastí zdrojĤ pro lidskou spotĜebu, tedy území, kde se podzemní voda tvoĜí a
akumuluje, odolávajíc více þi ménČ úspČšnČ antropogennímu tlaku. Téma mimoĜádnČ aktuální za situace, kdy na
jedné stranČ ubývá možnosti tvorby podzemní vody, aĢ již v dĤsledku nižších srážkových úhrnĤ, nebo stále
þastČjší zástavby v „zelené krajinČ“, v dĤsledku kĤrovcové kalamity spojené s odlesĖováním infiltraþních území,
apod., a na druhé stranČ se nám pesticidy, farmaka a jiné polutanty dostávají i do hlubších zdrojĤ podzemní vody.
A my nemáme þasto území tvorby té „naší“ vody uþené pro lidskou spotĜebu ĜádnČ ošetĜena, neboĢ žijeme v
bláhové nadČji, že nás ochrání desítky let stará pásma hygienické ochrany, protože stát z nich jedním
novelizovaným paragrafem vodního zákona „udČlal“ nadále platná ochranná pásma vodních zdrojĤ. Jak složitá je
cesta k nápravČ a jaká úskalí technická i právní nás na cestČ k zachování využitelnosti našich vodních zdrojĤ
þekají, ale i to, jak þetná úskalí Ĝešit, se Vám za pomocí špiþkových odborníkĤ pokusíme ukázat.
PĜednášková þást konference bude zakonþena slavnostním veþerem v režii spoleþnosti Vodovody a kanalizace
Jablonné nad Orlicí, slavící právČ 25 let od jejího vzniku. A kdo bude schopen ráno vstát, pro toho je pĜipravena
exkurze do míst potenciálního odbČru podzemní vody pro vodárenskou soustavu Východní ýechy z
hydrogeologického rajónu 4270 Vysokomýtská synklinála, kde uvidíte novČ regenerované pĜetokové vrty s
vydatností až 100 l/s, ti ostatní si mohou „Na Studánce“ vyslechnout pĜednášku s ilustracemi seznamujících nás s
alternativami zajišĢování zdrojĤ pro lidskou spotĜebu ze zdrojĤ povrchové vody, kde se napĜíklad pod Orlickými
horami uvažuje s vybudováním pĜehradní nádrže na pitnou vodu v PČþínČ nebo s nádrží MČlþany, která by mohla
sloužit i jako zdrojové místo umČlé infiltrace povrchové vody do vod podzemních.

Program konference:
10. 4. 2019 stĜeda
8,30 – 10,00 PĜíjezd, prezence, ubytování / Obþerstvení
10,00 – 11,00 Zahájení konference a projevy hostĤ
11,00 – 11,40 RNDr. Svatopluk Šeda:
Renesance vodárenské hydrogeologie se pomalu rozbíhá

11,40 – 12,00 Ing. Radim Ptáþek Ph.D.:
Zkušenosti s opravou hlubokých vrtĤ
12,00 – 14,00 ObČd
14,00 – 14,20 Mgr. Tomáš Novotný:
Obnova havarovaného pĜetokového vrtu LO 15/1 v jímacím území Pekla
14,20 – 14,50 Rudolf LidaĜík, RNDr. Svatopluk Šeda:
Regenerace jímacího území Lažany a efektivnČjší metody regenerace
14,50 – 15,10 RNDr. František Pastuszek:
Produkþní analýza vodárenských vrtĤ
15,10 – 15,30 Mgr. Ivo ýerný:
Regenerace vrtĤ ultrazvukem
15,30 – 15,50 Obþerstvení
15,50 – 16,10 Mgr. Petr Nakládal:
Karotážní mČĜeni kvality injektáže ve vrtech na tepelná þerpadla
16,10 – 16,40 JUDr. ZdenČk Horáþek, Ph.D.:
Právní úprava udržovacích prací na jímacích objektech v chránČných územích a na „cizích
pozemcích“
16,40 – 17,00 RNDr. Ladislav Bíža:
Ochranná území zdrojĤ vod
17,00 – 17,45 Volné diskusní pĜíspČvky z vodárenské praxe
19,00 – 21,00 VeþeĜe
do 24,00 Volný prostor pro neformální diskusi a pĜátelská setkání
11. 4. 2019 þtvrtek
9,00 – 9,20 Ing. Jan Uhlík, Ph.D.:
Využití matematických modelĤ pro úþely stanovení ochranných pásem vodního zdroje
9,20 – 9,40 Prof. RNDr. Miloš Karous, DrSc.:
Využití geofyziky pĜi stanovování ochranných pásem zdrojĤ podzemní vody
9,40 – 10,00 Mgr. Vít Kodeš, Ph.D.:
Jaké smČsi cizorodých látek lze najít v podzemních vodách
10,00 – 10,30 Obþerstvení
10,30 – 11,00 RNDr. Svatopluk Šeda:
Vodní útvary podzemní vody a jejich individuální a centrální využívání
11,00 – 11,30 RNDr. Hana Prchalová:
ChránČná území vyhrazená pro odbČr vody pro lidskou spotĜebu a jejich role v plánech povodí
11,30 – 12,00 RNDr. Josef VojtČch Datel, Ph.D., Ing. Anna Hrabánková:
Metodika pro hodnocení stavu chránČných území podzemní a povrchové vody vymezených podle þl. 7
Rámcové smČrnice o vodČ þ. 2000/60/ES
12,00 – 14,00 ObČd

14,00 – 14,30 Mgr. Antonín Zajíþek, Ph.D.:
Jakost povrchových a drenážních vod (živiny, pesticidy a jejich metabolity) a jejich potenciální vliv na
vodní zdroje
14,30 – 15,00 Ing. Josef Kraus, CSc.:
PrĤĜez vlivĤ zemČdČlství na krajinu a na vodní režim
15,00 – 15,30 Ing. ZbynČk Kulhavý, Ph.D.:
Generel odvodĖovacích staveb jako nástroj Ĝešení konfliktu zemČdČlství a požadavkĤ na množství a
jakost vody
15,30 – 16,00 Doc. Ing. Petr Kupec Ph.D.:
Zadržování vody v lesních ekosystémech
16,00 – 16,30 Obþerstvení
16,30 – 17,00 Ing. JiĜí Urban:
EkozemČdČlství - alternativa k tradiþnímu zemČdČlství pro ochranná pásma vodních zdrojĤ
17,00 – 17,30 RNDr. Daniel Smutek:
Je živá voda od Železných hor stále živá?
17,30 – 17,50 ZávČr 1. a 2. jednacího dne
19,00 – 24,00 Slavnostní spoleþenský veþer k 25. výroþí založení spoleþnosti Vodovody a kanalizace
Jablonné nad Orlicí, a. s.
12. 4. 2019 pátek
9,30 – 11,30
* Exkurse pro þilé do jímacího území Cerekvice nad Louþnou - Pekla s regenerovanými artéskými vrty
o vydatnosti až 100 l/s a tlakem na zhlaví až 10 barĤ.
* AlternativnČ, pro ménČ þilé, prezentace Povodí Labe o možných variantách využití povrchových vod
pod Orlickými horami pro vodárenské úþely (nádrže PČþín a MČlþany).
PoĜadatelé:
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.
FINGEO s.r.o., ChoceĖ
STUDIO AXIS spol. s r.o., Praha
Odborná záštita:
Sdružení oboru vodovodĤ a kanalizací ýR
ýeská asociace hydrogeologĤ
Odborní garanti:
RNDr. Svatopluk Šeda
RNDr. Josef VojtČch Datel, Ph.D.
Ing. Jan Uhlík, Ph.D.
Organizaþní garant – pĜihlášky a informace pro posluchaþe a prezentace:
STUDIO AXIS, spol. s r.o. - Centrum vzdČlávání ve stavebnictví
Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7 - Holešovice
Tel.: 234 221 123 - 124
Fax: 234 221 125

E-mail: studio@studioaxis.cz
http://www.studioaxis.cz
Cena pro posluchaþe:
Poplatek za úþast na konferenci (bez ubytování) je 3.800 Kþ vþetnČ DPH 21% za osobu a zahrnuje
veškeré organizaþní výdaje, texty pĜednášek v elektronické formČ, obþerstvení o pĜestávkách, 2x
obČd, 1x veþeĜi, 1x slavnostní veþeĜi, úþast na exkursi (bez ceny za pĜípadnou autobusovou dopravu).
DaĖový doklad vystavíme do 15 dnĤ po platbČ. PĜi neúþasti pĜihlášené osoby poplatek nevracíme. Je
možné vyslat náhradníka.
Každý úþastník obdrží ZDARMA STUDIJNÍ PODKLADY a OSVċDýENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.
Elektronickou pĜihlášku pro posluchaþe najdete na http://www.studioaxis.cz/
V Poznámce pĜihlášky prosíme potvrdit jmenovitČ, kdo se zúþastníte:
1/ Spoleþenského veþera 11. 4. 2019 k 25. výroþí založení spoleþnosti Vodovody a kanalizace
Jablonné nad Orlicí, a. s.
2/ Exkurze 12. 4. 2019 do jímacího území Pekla nebo prezentace Povodí Labe.
Cena za firemní prezentaci:
Poplatek za prezentaci firmy vlastním reklamním panelem je 4.500 Kþ vþetnČ DPH 21% a zahrnuje
pronájem místa pro umístČní vlastního panelu, roletky apod. ve vstupní hale po oba dny konference.
Poplatek nezahrnuje vstupné na konferenci.
V pĜípadČ zájmu nám prosím zašlete závaznou objednávku s uvedením fakturaþních údajĤ na náš email: studio@studioaxis.cz
Ubytování:
Ubytování je možné pĜímo v místČ konání a každý úþastník konference si jej objednává a hradí
individuálnČ:
Hotel Studánka****, Letovisko Studánka 505, 516 01 Rychnov nad KnČžnou
Tel.: 494 389 200 / E-mail: recepce@hotelstudanka.cz
http://www.hotelstudanka.cz/
PĜi objednávce ubytování je nutné nahlásit, že jste úþastníci konference!

Podrobný program konference najdete na webu poĜadatele: http://www.studioaxis.cz/
Konference je akreditována v programu Celoživotního vzdČlávání ýKAIT a u MV pro vzdČlávání
úĜedníkĤ veĜejné samosprávy.
Za celý pĜípravný tým konference se na Vás tČší:
RNDr. Svatopluk Šeda - FINGEO s.r.o.
Ing. Bohuslav VaĖous - Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.
Ing. Petr Dolejš a Hana Köcherová - STUDIO AXIS, spol. s r.o.
STUDIO AXIS, spol. s r.o. - Centrum vzdČlávání ve stavebnictví
Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7 - Holešovice
Tel.: 234 221 123 - 124
Fax: 234 221 125
http://www.studioaxis.cz

