
 

 
Občanské sdružení Horní mlýn a Ekologický institut Veronica 

 
Vás zve na WORKSHOP 

 

KOŘENOVÁ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD 
 

Workshop proběhne v sobotu 30. 4. a v neděli 1. 5.  na Horním mlýně ve Křtinách 
 

Společně připravíme domovní čistírnu odpadních vod a osázíme ji rostlinami. O fungování 
kořenových čistíren a vodních rostlinách nám popovídají Ing. Miloš Rozkošný, PhD. a RNDr. 
Zdeňka Žáková, CSc. 
 

Je možné se zúčastnit buď oba dny a nebo pouze jeden. 

 

Program: 

Sobota 30. 4.  

10 – 12.30 sraz na Horním mlýně, představení účastníků, příprava kořenové čistírny pro osazování 

12.30 – 13.15 vegetariánský oběd 

13.15  – 14   Ing. Miloš Rozkošný, PhD., Fungování kořenové čistírny odpadních vod 

14 – 15.30  RNDr. Zdeňka Žáková, CSc., Rostliny kořenové čistírny a jejich osazování 

15.30 – 17 praktické osazování kořenové čistírny rostlinami 

17 – 18 prohlídka realizací udržitelného rozvoje na Horním mlýně  

18 ukončení sobotního workshopu 

 

Neděle 1. 5.  

10 – 12.30 sraz na Horním mlýně, představení účastníků, osazování kořenové čistírny rostlinami 

12.30 – 13.15  oběd 

13.15  – 14   Ing. Miloš Rozkošný, PhD., Fungování kořenové čistírny odpadních vod 

14 – 15.30  osazování kořenové čistírny rostlinami 

15.30 – 16.30 prohlídka realizací udržitelného rozvoje na Horním mlýně  

16.30 – 18 výlet s Petrem Jelínkem do okolních lesů Školního lesního podniku 

18 ukončení nedělního workshopu 

 

Jednodenní účast na workshopu Vás stojí 100 Kč (cena zahrnuje oběd, příspěvek na lektorné a 
publikace Domovní čistírny odpadních voda a Přírodní čištění vody). Cena za oba dny je 150 Kč. 

Nocleh ze soboty na neděli (případně z pátku na sobotu) je možné zajistit po předchozí domluvě v 
prostorách Horního mlýna (spaní ve společné větší místnosti, k dispozici jsou madrace, spacák je 



nutné si vzít vlastní,  kompostovací toalety a studená voda z kohoutku).  

Workshop je určen pro všechny zájemce o kořenové čistírny z řad laické i odborné veřejnosti.  

Maximální počet účastníků workshopu pro jeden den je 20. 

Doprava:  

z Brna autobusem v 9.15 ze Staré osady, příjezd do Křtin v 9.49 (jede v sobotu i v neděli) 

z Blanska nádraží vlakem v 8.31 do Židenic, ze Židenic autobusem v 9.09, příjezd do Křtin v 9.49 
(jede v sobotu i v neděli) 

Ze Křtin do Blanska – autobusem v 18.49 ze Křtin do Jedovnic, odtud autobusem 18.59 do Blanska  
(příjezd 19.22), jede v sobotu i v neděli 

Ze Křtin do Brna – autobusem v 18.15 ze Křtin, příjezd na Starou osadu v 18.48 

Mapa Křtin s vyznačením Horního mlýna je zde: 

http://www.mapy.cz/#mm=F@ax=138470176@ay=133168224@at=Horn%C3%AD%20ml%C3%
BDn@ad=Horn%C3%AD%20ml%C3%BDn@sa=s@st=s@ssq=k%C5%99tiny%20@sss=1@ssp=
120455168_123043840_150077440_149946368@x=138466352@y=133169840@z=16 

 

Ing. Miloš Rozkošný, PhD. 
působí ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. M. v Brně, zabývá se zejména 
problematikou komplexního sledování a hodnocení stavu a jakosti všech složek vodních 
ekosystémů  v krajině, znečištění z malých bodových a z plošných zdrojů, využití přírodních 
způsobů čištění odpadních a znečištěných povrchových vod. Mimo jiné je spoluautorem publikace 
Extenzivní způsoby čištění odpadních vod, Domovní čistírny odpadních vod a Přírodní čištění vody. 
 
RNDr. Zdeňka Žáková, CSc. 
zakladatelka odborné skupiny „Vegetační čištění vody v ČR“, členka Mezinárodní asociace pro 
jakost vody IWA, zakladatelka poradenské firny Biotes, spolupracuje s Výzkumným ústavem 
vodohospodářským T. G. M. v Brně. 

 
 

Návratka  
 

(prosím odešlete do čtvrtka 21. dubna na adresu: monika.vokalova@veronica.cz) 

Zúčastním se workshopu Kořenová čistírna odpadních vod, Horní mlýn, Křtiny 

Datum workshopu: 30. dubna (sobota) – 1. května 2011 (neděle) 

 

Jméno ............………………………………………………………………………………… 

Instituce ……………………………………….................................................. 

Adresa .............................................................................................................. 

e-mail .............................................……………….. Tel ….................................... 

 

Workshopu se zúčastním (prosím zatrhněte): 

jen v sobotu                                               jen v neděli                                    v sobotu i v neděli 

 

Mám zájem o vegetariánský oběd:                  ano                    ne 



 

Mám zájem o přespání v prostorách Horního mlýna ze soboty na neděli:              ano                        ne 

 

Datum ...........................……………………… Podpis ...........................………… 

 

Další informace a dotazy: 
ZO ČSOP Veronica, Panská 9, 602 00 Brno, www.veronica.cz 
Monika Vokálová,  e-mail: monika.vokalova@veronica.cz, tel. 542 422 757 
 
 


