
Program 
HOTEL  SKI 

 13. září. 2011 – 15. září. 2016 
 
 

13. září 2016 
10.00 – 12.00 hod. -  přednášky 
 

 úvodní slovo ŘO (Ing. Nistler) 

 Plánování v oblasti vod – plány povodí (Ing. Kinkor) 

 Plány pro zvládání povodňových rizik – aplikace (Ing. Mgr. Tejkalová) 
 
 
12.00 – 13.30 hod. – Oběd 
 
13.30 hod. – 17.30  hod. -  přednášky 
 

 Aktuality v činnosti odd. ochrany před povodněmi  (Ing. Marták) 

 Operační program ŽP 2014-2020  - Specifický cíl 1.3, 1.4  (Ing. Davidová Ph.D.) 

 Sucho z pohledu MŽP + diskuze k odpovědím z dotazníku  (Ing. Davidová Ph.D.) 

 POVIS – aktualizace databáze záplavových území a Předpovědní a hlásná povodňová služba  - 
cvičná výstraha (Ing. Marták) 

 Nařízení vlády 57/2016 Sb., vypouštění odpadních vod do vod podzemních (Ing. Zavadil) 

 Nařízení vlády 401/2015 Sb., vypouštění odpadních vod do vod povrchových (Mgr. Udatný, 
Ing. Zavadil) 

           
18.00  - 19.30 hod. – Večeře 
 
 
 
14. září 2016 
7.00 – 9.00 hod. – Snídaně 
 
9.00 – 13.00 hod.  -  přednášky 
 

 Návrh NV ke stanovení minimálních zůstatkových průtoků (RNDr. Skybová, Ing. Balvín VÚV) 

 Nařízení vlády 262/2012 Sb., novelizace – zranitelné oblasti (Mgr. Pták) 

 Vegetační ČOV v ČR a ve světě, nové trendy, možnosti využití v podmínkách ČR (ext.) 

 Ochranná pásma vodních zdrojů (Ing. Nováková, Ph.D. VÚV) 

 Stav čištění odpadních vod v aglomeracích v ČR ve světle reportingu dle směrnice o čištění 
městských odpadních (Mgr. Komárková) 

 Voda a Česká inspekce životního prostředí (Ing. Geuss, ředitel ČIŽP) 
 

13.00 hod. – Oběd 
Odjezd 1. skupiny 
 
 
 
 
 
 
 
 



Začíná 2. skupina 
13.30 hod. – 17.30. hod. - přednášky  

 úvodní slovo ŘO (Ing. Nistler) 

 Návrh NV ke stanovení minimálních zůstatkových průtoků (RNDr. Skybová, Ing. Balvín VÚV) 

 Vegetační ČOV v ČR a ve světě, nové trendy, možnosti využití v podmínkách ČR (ext.) 

 Voda a Česká inspekce životního prostředí (Ing. Geuss, ředitel ČIŽP) 

 Ochranná pásma vodních zdrojů (Ing. Nováková, Ph.D. VÚV) 

 Nařízení vlády 57/2016 Sb., vypouštění odpadních vod do vod podzemních (Ing. Zavadil) 

 Nařízení vlády 401/2015 Sb., vypouštění odpadních vod do vod povrchových (Mgr. Udatný, 
Ing. Zavadil) 

 
18. 00  - 19.30 hod. – Večeře 
 
15. září 2016 
7.00 – 9.00 hod. – Snídaně 
 
9.00 – 13.00 hod. - přednášky 

 Aktuality v činnosti odd. ochrany před povodněmi (Ing. Marták) 

 Plány pro zvládání povodňových rizik – aplikace (Ing. Mgr. Tejkalová) 

 Operační program ŽP 2014-2020  - Specifický cíl 1.3, 1.4 (Ing. Davidová Ph.D.) 

 Sucho z pohledu MŽP + diskuze k odpovědím z dotazníku (Ing. Davidová Ph.D.) 

 POVIS – aktualizace databáze záplavových území a Předpovědní a hlásná povodňová služba  - 
cvičná výstraha (Ing. Marták) 

 Plánování v oblasti vod – plány povodí (RNDr. Čurda) 

 Nařízení vlády 262/2012 Sb., novelizace – zranitelné oblasti (Mgr. Pták) 

 Stav čištění OV v aglomeracích v ČR ve světle reportingu dle směrnice o čištění městských OV 
(Mgr. Komárková) 
 

 
13.00 hod. – Oběd 
Odjezd 


