Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví ČR
Státní zdravotní ústav Praha
pod záštitou Hlavního hygienika ČR
pořádají

sedmé celostátní pracovní setkání k problematice pitných a
koupacích vod

ve dnech

2. – 3. listopadu 2009
v hotelovém komplexu Mountain Golf Hotel, Čeladná - Beskydy

PROGRAM
2.11.2009
9.00 – 10.30 hod.

Registrace

10.30 – 11.30 hod.
• Úvodní slovo - MUDr. Michael Vít, Ph.D., hlavní hygienik ČR
- MUDr. Helena Šebáková, ředitelka KHS MSK
11.30 – 13.00 hod.

Oběd

13.00 – 19.00 hod.
Pitná voda (13.00-16.00 hod.)
• Aktuální informace o uranu v pitné vodě (výskyt, toxikologie, technologie
úpravy) – MUDr. Hana Jeligová
• Pesticidy v pitné vodě – opatření v rámci národního cíle k Protokolu o vodě
a zdraví – MUDr. František Kožíšek
• Aplikace § 3a zákona č. 258/2000 Sb. (tzv. „třetí výjimky“ u NMH
ukazatelů jakosti vody ) – Jana Ratajová
• IS PiVo – praktické poznatky z přenosu dat, novinky v IS
– Ing. Ivo Veselý, Ing. Pavel Junek
• Aktualizace metodického doporučení a autorizačního návodu k hodnocení
zdravotních rizik z pitné vody – MUDr. František Kožíšek
Koupací voda (16.00 – 19.00 hod.)
• Poznatky ze správního řízení v oboru „voda“ – JUDr. Zdena Krýsová
• Zkušenosti KHS z proběhlé koupací sezony – zástupci všech KHS
• Vyhodnocení letní rekreační sezony 2009 na základě webových stránek;
souhrnná zpráva zpracovaná EK za rekreační sezonu 2008 –
- Jana Ratajová
19.00 - 20.00 hod.

Večeře

21.00 hod.

Společenský večer

3.11.2009
8.00 hod.

Snídaně

9.00 – 13.00 hod.
Koupací voda:
• Změna některých ukazatelů jakosti bazénových vod v návrhu novely
vyhlášky č. 135/2004 Sb. – Jana Ratajová, Ing. Martina Chvátalová
• Kvalita vody ke koupání v návaznosti na výskyt epidemiologických
onemocnění – Mgr. Pavla Procházková – KHS Liberec
- Mgr. Baran, Ing. Javoříková – KHS Zlín
• Internetový dotazník po první sezoně – Mgr. Petr Pumann
• Aplikace závadných látek na přírodních vodních plochách
Ing. Fišarová KHS Jihlava
• Způsob stanovení limitních hodnot mikrobiologických ukazatelů
v přírodních koupacích vodách – Mgr. Petr Pumann
• Floating tank trochu jinak….

MVDr. Radim Mudra

• Různé
(provozování individuálních van v režimu § 19 a 21a…)

11.30 – 12.30 hod.

Oběd

12.30 –13.30 hod.
Ukončení porady a sumarizace pracovních závěrů k verifikaci HH ČR

