
Pro aktuální přednášky a řečníky 
navštivte webové stránky 
www.konference.cz/konference.

Potvrzení účasti 
Prosíme o potvrzení Vaší účasti na konferenci Budoucnost | 
Investice | Projekty do 
9. září 2015. Na registraci Vám bude postačí 2 minuty času. 
Registraci provedete na stránce 
http://www.centroprojekt.cz/konference/

Příjezd na konferenci
•   Hosté mohou využít hned několik možností dopravy. 
     Pro osobní vozidla se nachází v těsné blízkosti dvě  
     parkoviště a také autobusové a vlakové nádraží.
•   Přesnou mapu si můžete prohlédnout na web 
     www.centroprojekt.cz/konference

Doprovodný program
Pro všechny účastníky konference Budoucnost | Investice | 
Projekty je připravena také prohlídka muzejní expozice 
Princip Baťa v protější 14. budově Krajského muzea. Uvidíte 
mimo jiné obuv z celého světa, atraktivní ztvárnění historie 
firmy Baťa i část věnovanou známým cestovatelům 
Hanzelkovi a Zikmundovi a mnohem více.

Po odborné části programu můžete strávit čas při diskusích 
a s dobrou kávou v prostoru foyer konferenčních místností.

Organizační zajištění
•   Mgr. Vít Mach
•   email: mach@centroprojekt.cz, gsm: +420 731 645 220

Projekt Čistá řeka Bečva,
Ing. Jaroslav Valkovič, 
CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Generely zásobování vodou

Generely kanalizace,
Ing. Pavel Valkovič, Ph.D., 
CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Modelování  procesů na čistírnách 
odpadních vod, softwarový nástroj 
GPS-X, Ing. Pavla Halasová, 
CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Operační program životní prostředí – 
nové programové období 

Novinky v míchání na ČOV, výsledky 
modelového výzkumu společnosti, 
INVENT, Dr. rer. nat. Peter Huber, Invent 
Umwelt- und Verfahrenstechnik AG

Důsledky podceňování 
inženýrsko-geologického průzkumu na 
průběh stavby, Ing. Oldřich Janík, 
CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Zahraniční zkušenosti ve vodním 
hospodářství  – Kazachstán, Arménie, 
Bulharsko, Mongolsko, 
Ing. Dušan Novotný, 
CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Centrální a decentrální způsoby čištění 
odpadních vod v obcích, případová 
studie, Ing. Dušan Novotný, 
CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Příklady řešení staveb komunální 
infrastruktury, Ing. Josef Vančura, 
CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Zatraktivňování aquaparků a 
výstavba nových tobogánů za 
provozu, Ing. Radek Steinhaizl, 
relaxsolution.cz

Úspory energií - Hernborner 
Pumpentechnik

Úspory energií s plynovými 
tepelnými čerpadly

Používání 3D při projektu aqua-
parku, Filip Orsava, CENTROPRO-
JEKT GROUP a.s.

Vodohospodářská Aquaparky a bazény

Vývoj energetiky ČR z pohledu 
finančních investorů

Je česká energetika skutečně 
svobodná a nezávislá? Ing. Mirek 
Topolánek, bývalý premiér ČR

Ekologizace energetických zdrojů – 
principy, očekávaný vývoj vs chybějící 
dlouhodobá perspektiva, naše 
zkušenosti, Josef Váverka, 
CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Kogenerační jednotky - teorie a 
realizace

Turbíny a zdroje v energetice

Termická likvidace odpadu, 
Ing. Josef Gába, Energetická agentura 
Zlínského kraje, o.p.s.

Problematika statiky brownfieldů při 
plánování rekonstrukce, snaha o 
přiblížení k energetickému standardu 
současnosti, Ing. Radim Hejný, 
CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Proměna brownfieldu - příklad 14|15 
Baťův institut

Rekonverze bývalého sila na Centrum 
strategických služeb společnosti, 
Ing. Jiří Stodůlka, NWT a.s.

Průmyslová, energetická 
a občanská

Program konference



Web konference

Termín konference:
Čtvrtek 24. září 2015
Zahájení v 10:00, 
předpokládaný závěr v 16 hodin

Veškeré informace o programu, místu 
konání, parkování, registraci najdete na 

www.centroprojekt.cz/konference/

Aquaparky, 
bazény a bazénové
technologie

Vodohospodářská

Program konference

Energetická
a průmyslová

Vstupné a kapacita
Konferenční poplatek je 2500 Kč (+21% DPH). Za tuto cenu je pro Vás přichystána 
odborná konference, výborné občerstvení a oběd, příspěvky a materiály a také 
návštěva expozice Princip Baťa po skončení odborné části programu.
Kapacita jednotlivých sekcí je omezená, neváhejte tedy s registrací.

Potvrzení účasti 

Prosíme o potvrzení Vaší účasti na konferenci Budoucnost | Investice | Projekty do 
9. září 2015. Na registraci Vám bude postačí 2 minuty času. 
Registraci provedete na stránce http://www.centroprojekt.cz/konference/
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