
Zahraniční aktivity CzWA

Spolupráce s ATV/DWA (Německo)
Brzy po stabilizaci činnosti Asociace v České republice si vedení 

uvědomilo nutnost spolupráce s obdobnými profesními společnost-
mi v zahraničí a zapojení se do mezinárodní výměny informací. 
Historicky nejbližší kontakty byly v tehdejší době s německou spo-
lečností pro odpadní vody a odpady (ATV – Abwassertechnische 
Vereinigung, e.V). Řada členů Asociace měla tehdy různé odborné 
kontakty s ATV až po individuální členství a odebírali časopis ATV 
Korrespondenz Abwasser. Na druhé straně i ATV projevila zájem se 
představit v nové České republice a AČE ČR byla pro ATV přiroze-
ným partnerem. První kontakty začaly již v r. 1994 přes tehdy nově 
vzniklý Národní komitét International Water Association CZ IWA. 
Postupně byly formulovány i základní principy další spolupráce, 
které byly nakonec vtěleny i do textu Smlouvy o přátelství a spo-
lupráci. Tato smlouva byla podepsána dne 17. září 1996 v sídle ATV 
v Hennefu. Za německou ATV smlouvu podepsal prezident prof. 
Hahn a výkonný ředitel Dr. 
van Riesen, za AČE ČR pode-
pisoval předseda výboru prof. 
Wanner. Již příští rok se ATV 
prezentovala české odborné 
veřejnosti stánkem na veletrhu 
ENVIBRNO, v jehož průběhu 
se konalo dne 3. 9. 1997 prv-
ní česko-německé kolokvium 
o čištění odpadních vod. Další 
česko-německé kolokvium se 
konalo opět v rámci veletrhu 
ENVIBRNO dne 22. 10. 1998. 
Na tomto veletrhu se předsta-
vila Asociace poprvé i vlastní 
expozicí s mottem „AČE ČR 
– okno českého čistírenství do 
světa“. 

Členství AČE ČR (CzWA) v EWA 
Navázaný oficiální kontakt s ATV urychlil i další mezinárodní styky 

české Asociace. Přispěl k tomu i fakt, že Dr. van Riesen vykonával 
tehdy kromě funkce výkonného ředitele ATV i funkci generálního se-
kretáře EWPCA – European Water Pollution Control Association (dnes 
EWA). Proto nám bylo nabídnuto i členství v této evropské Asociaci, 
kde v té době byly členové hlavně ze zemí západní a severní Evropy. 
Problém byl v tom, že národní členství vyžadovalo i placení členského 
poplatku, jehož výše (2000 DM) byla ovšem tehdy nad možnostmi 
Asociace. Avšak i tento problém pomohla vyřešit smlouva s ATV, 

neboť umožnila platit ATV za AČE ČR první tři roky tento členský 
poplatek. Proto Asociace podala ještě téhož roku přihlášku do EWP-
CA, do které byla přijata jako národní člen za ČR na zasedání Rady 
EWPCA ve Vídni dne 5. května 1997 (spolu s Bulharskem, Jugoslávií 
a Lotyšskem). Ve vrcholném orgánu – radě zastupuje Asociaci prof. 
Wanner. Od té doby patří Asociace k velmi aktivním členům EWPCA, 
která se v roce 1999 změnila v EWA – European Water Association). 
Prof. Wanner se stal v r. 2000 členem Vědecko-technického výboru 
(ETSC), r. 2002 členem výkonného výboru, v letech 2003–2005 byl 
viceprezidentem a v letech 2005–2007 prezidentem EWA. 

Projekt DBU – ATV 
Pro profesionalizaci činnosti Asociace byl důležitý grant na období 

1998–2000, který získala AČE ČR spolu s ATV. Grant udělila Německá 
spolková nadace pro životní prostředí (DBU). Úvodní jednání řešitel-
ské skupiny se konalo dne 11. června 1998 na letišti Kolín – Bonn. 
Oficiální název projektu byl „Přenos know-how a technologií v oblasti 
odpadních vod a odpadů“. Partnery při řešení projektu byla již zmíně-
ná německá Asociace ATV, polská společnost zdravotních inženýrů 
a techniků PZITS a maďarská společnost pro vodu a odpadní vody 
MaSzeSz. Partnerské Asociace vytvořily koordinační výbor, který 
se scházel každý půlrok pod vedením zástupců sponzorské DBU. 
K hlavním aktivitám v rámci projektu patřilo: 
• Zpracování agendy Asociace na profesionální úrovni, stabilizace 

sekretariátu, zefektivnění komunikace se členy. 
• Zavedení vlastního média pro komunikaci Asociace s odbornou 

veřejností. 
• Překlady odborných norem a doporučení vydávaných ATV do 

národních jazyků jednotlivých Asociací. 
• Výběr článků z časopisu Korrespondenz Abwasser, jejich překlad 

do národních jazyků a publikace v příslušných médiích (u nás ve 
Vodním hospodářství). 

• Organizace společných seminářů, 
výstav a prezentace výsledků na ná-
rodních akcích, např. v ČR na veletrhu 
ENVIBRNO, v SRN na veletrhu IFAT. 

• Rozšíření vícejazyčného odborného 
vodohospodářského slovník o češtinu, 
polštinu a maďarštinu. 

• Organizace společných konferencí 
a seminářů. 

• Podpora činnosti jednotlivých národ-
ních Asociací v mezinárodní Asociaci 
EWA. 

• Organizační i lektorské zajištění Let-
ních akademií o vodě a odpadních 
vodách: 
– 1999 Weimar, Bauhaus Universität;
– 2000 VŠCHT Praha;
– 2001 Budapest, Technická univer-

sita;
– 2002 Weimar, Bauhaus Universität.
Účastí byla zřejmě nejúspěšnější Letní akademie v Praze, kde se 

sešlo více než 100 mladých účastníků. 
Zpětně lze hodnotit projekt jako významný stabilizační prvek, který 

přispěl k chodu Asociace jak po stránce organizační, tak odborné. Mezi 
jeho výsledky lze zahrnout např. vstup AČE ČR do společnosti vydáva-

Podpis dohody AČE ČR – ATV 
v Hennefu u Bonnu, 17. 9. 1996, 
zleva prof. Hahn, zprava Dr. van 
Riesen za ATV 

Fotografie z přijetí AČE ČR do EWA, Vídeň, 5. 5. 1997, vlevo Dr. van 
Riesen, generální sekretář EWA; uprostřed Stephen Myers, tehdejší 
prezident 

Zástupce AČE ČR, 
prof. Wanner, 
prezidentem EWA 
v letech  
2005–2007 Letní akademie v rámci projektu DBU–ATV, Praha, srpen 2000

Mnohojazyčný odborný 
slovník, na jeho 
přípravě se asociace 
podílela v rámci 
projektu DBU
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jící časopis Vodní hospodářství, zahájení vydávání Čistírenských listů 
(dnes Listy CzWA), založení vlastní webové stránky a domény www.
ace-cr.cz (dnes www.czwa.cz), zahájení pravidelné účasti Asociace 
na veletrzích ENVIBRNO a později WATENVI, zahájení prezentace 
Asociace na odborných akcích formou posterů, bannerů a různých 
roll-up systémů, natočení reprezentačního filmu o Asociaci, atd., atd. 

Projekt byl úspěšně oponován a uzavřen na společném zasedání 
všech zúčastněných stran (DBU, ATV, PZITS, MaSzeSz) v klášteře 
Marienthal v listopadu 2000 s tím, že se podařilo s DBU vyjednat 
možnost dokončit připravené aktivity a dočerpat nevyužité zdroje 
až do roku 2002. 

Pokračování spolupráce s DWA
Ukončením projektu se samozřejmě neskončila spolupráce naší 

Asociace s ATV, která v té době zahájila proces přechodu k DWA. 
Naopak, pokračovaly pravidelné vzájemné návštěvy na konferencích 
a seminářích (v ČR zejména účast na bienálních konferencích) a v Ně-
mecku na veletrzích IFAT. Naopak spektrum aktivit se dále rozšiřovalo, 
tak jak se rozšiřovala i oblast specializací pokrytých oběma Asociace-
mi. Brzy po změně ATV na DWA se i AČE ČR přeměnila v CzWA. Bylo 
proto nutné tyto změny zachytit i ve vzájemném smluvním vztahu. 
Po vzájemných konzultacích byl připraven text tzv. Memoranda 
o porozumění, který může být snáze přizpůsobován nově vznikají-
cím potřebám. Dne 24. listopadu 2010 se setkala v Bonnu delegace 
CzWA s vedením DWA a Dr. Stránský podepsal s prezidentem DWA 
Dr. Schaafem text tohoto memoranda. 

zinárodní úrovni, zejména v rámci EWA či IWA. 
• Smlouva je dojednána bez časového omezení, ovšem každá Asoci-

ace má právo od smlouvy kdykoli a bez udání důvodu ustoupit. 
Novou smlouvu podepsali na stánku EWA dne 9. 5. 2012 za rakous-

kou ÖWAV její prezident Johann Wiedner a výkonný ředitel Manfred 
Assmann, za českou CzWA smlouvu podepsali místopředseda výboru 
David Stránský a člen výboru Jiří Wanner.

Spolupráce s AČE SR a SNK IWA (Slovensko) 

AČE SR 
Asociace čistírenských expertů SR vznikla v r. 1998 a její vznik 

iniciovali členové AČE ČR ze Slovenska. Proto od samotného začátku 
existence slovenské Asociace existovaly čilé a vzájemně výhodné 
kontakty, které našly nakonec vyjádření v Dohodě o spolupráci mezi 
AČE ČR a AČE SR v oblasti nakládání s odpadními vodami a odpa-
dy. Dohoda byla slavnostně podepsána dne 18. 4. 2000 v průběhu 
společenského večera v Městském muzeu Moravská Třebová, který 
je tradiční součástí semináře AČE ČR/CzWA o provozování čistíren 
odpadních vod. Za českou Asociaci dohodu podepsali prof. Wanner 
a Ing. Šamal, za slovenskou Asociací pak doc. Drtil a Ing. Rajczyková. 

Podpis Memoranda o porozumění s DWA, Bonn, 24. 11. 2010

Spolupráce s ÖWAV (Rakousko) 
Podobně jako s německými odborníky měli členové Asociace dobré 

kontakty s rakouskými odborníky. Častým přednášejícím na seminá-
řích pořádaných např. v rámci veletrhu ENVIBRNO i na bienálních 
konferencích byl zejména prof. Kroiss, světově uznávaný odborník 
na čištění odpadních vod a zpracování kalů. V době, kdy byl pre-
zidentem rakouské společnosti pro vodu a odpady ÖWAV, zahájil 
prof. Kroiss jednání s naší Asociací o přípravě smlouvy o spolupráci. 
Stejná jednání vedla ÖWAV i se slovenskou partnerskou organizací 
AČE SR. Obě smlouvy, tj. česko-rakouská a slovensko-rakouská 
byly podepsány ve stejný den, tj. 28. 2. 2000 ve vídeňském hotelu 
Erzherzog Rainer. 

S postupnou přeměnou AČE ČR v CzWA se i tato smlouva stala 
„těsnou“ pro nové aktivity naší Asociace, takže byla zahájena jednání 
s novým vedením ÖWAV o aktualizaci této smlouvy. Nově podepsaná 
Partnerská smlouva obsahuje kromě běžných formálních ustanovení 
tyto body: 
• CzWA i ÖWAV uznávají svoje vzájemné členství. 
• Obě Asociace si budou zdarma vyměňovat své publikace, zejména 

pak periodika Vodní hospodářství a časopis Österreichische Wasser- 
und Abfallwirtschaft. 

• ÖWAV bude poskytovat CzWA zdarma tři místa na svých výročních 
konferencích a naopak CzWA se zavazuje zvát na své bienální kon-
ference delegáty z Rakouska opět bez hrazení vložného. 

• Obě Asociace umožní členům partnerských Asociací vstup na 
ostatní akce za dohodnuté nižší vložné. 

• Pokud to bude možné a vyžadováno, obě Asociace budou společně 
organizovat společné konference, semináře nebo školení. 

• Podle potřeby budou partnerské Asociace spolupracovat i na me-

Po podpisu nové smlouvy CzWA – ÖWAV na stánku EWA, veletrh 
IFAT, Mnichov, 9. 5. 2012

Popis původní dohody AČE ČR – AČE SR, Moravská Třebová, 
Muzeum, 18. 4. 2000 

Dne 9. října 2003 se sešly výbory obou Asociací na společném jed-
nání v Modre-Piesku. Výsledkem tohoto jednání byl podpis předsedů 
obou výborů prof. Wannera a doc. Drtila na Pamětním listu, který 
deklaroval pokračující zájem na vzájemné spolupráci obou Asociací 
a koordinaci činnosti jejich výborů. 

Změny probíhající v AČE ČR spojené s přechodem na CzWA si 
vyžádaly i úpravu textu. Nová dohoda byl podepsána dne 13. dubna 
2010 v hotelu Excalibur v Moravské Třebové předsedou výboru CzWA 
Dr. Krňávkem a předsedou výboru AČE SR prof. Drtilem. 

SNK IWA
Od svého vzniku začala CzWA plnit i funkci Českého národního 

komitétu IWA (viz dále). Protože však na Slovensku existují vedle sebe 
dvě organizace, tj. AČE SR a Slovenský národní komitét IWA (SNK 
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Podpis nové dohody mezi CzWA a AČE SR, Moravská Třebová, hotel 
Excalibur, 13. 4. 2010

IWA), bylo logické, že se CzWA snažil navázat styk i se slovenským 
komitétem IWA. Ostatně tyto styky již docela dobře fungovaly na 
mezinárodní úrovni, kdy se na akcích IWA setkávali delegáti CzWA 
a SNK IWA. Po vzájemných konzultacích byl text dohody mezi CzWA 
a SNK IWA podepsán dne 14. června 2012 v rámci výstavy AQUA 
v Trenčíně. Dohodu podepsali předseda výboru CzWA Dr. Krňávek 
a předseda SNK IWA prof. Kriš. Smlouva umožní kromě usnadnění 
účasti na akcích obou stran i koordinaci postupu delegátů z ČR a SR 
na jednáních vedení IWA. 

duálních a korporativních členů IWA z ČR se sešel na ustavující valné 
hromadě v červnu 2001. Valná hromada rovněž zvolila předsednictvo 
komitétu v čele s předsedou prof. Wannerem a místopředsedou doc. 
Kynclem. Oba se pak střídali (dle svých možností) v zastupování CZ 
IWA na jednáních governing boardu IWA. 

Schůzky předsednictva CZ IWA byly nepravidelné a obtížné bylo 
i svolat valnou hromadu členů s dostatečnou účastí. Existence komitétu 
byla stále více jen formální, hlavní náplní práce předsedy bylo shánět 
finanční prostředky na zaplacení ročního národního poplatku do IWA 
v (původní) výši 2 000 liber. Komitét nepořádal žádné vlastní akce 
a nijak se neprojevoval ani v odborném tisku. Proto bylo např. téměř 
nemožné přesvědčit příslušné pracovníky ministerstev o nutnosti 
podpory komitétu. Přitom ale myšlenka českého národního členství 
v IWA byla i nadále živá, a to jednak z „historických“ důvodů (ČSSR 
byla kdysi zakládajícím členem jak v IAWQ, tak v IWSA), jednak kvůli 
snaze udržet si možnost pořádat velké mezinárodní konference IWA 
v ČR (naposledy např. konferenci o velkých ČOV v Praze 2003). 

Na základě jednání AČE ČR s Ministerstvem životního prostředí 
vznikla v r. 2007 smlouva o přenosu informací z IWA do ČR a o podpoře 
ministerstva českému členství. Nositelem spolupráce s IWA se tak stala 
Asociace čistírenských expertů ČR. Mezitím však Asociace sama vy-
hlásila na bienální konferenci v září 2007 v brněnském hotelu Voroněž 
předsedou Dr. Krňávkem svůj cíl přeměnit se z úzce specializované AČE 
ČR na Českou Asociaci pro vodu (Czech Water Association, CzWA). 
Tato nová Asociace by měla také převzít zastupování České republiky 
v mezinárodních vodohospodářských společnostech, tj. kromě již exis-
tujícího vztahu s EWA by se měla stát i členem IWA. 

V lednu 2008 se podařilo svolat usnášeníschopnou valnou hromadu 
CZ IWA. Členové národního komitétu posoudili danou situaci a hlaso-
váním rozhodli o rozpuštění CZ IWA a předání všech funkcí a povin-
ností spojených s národním členstvím ČR v IWA Asociaci čistírenských 
expertů při vědomí její budoucí transformace na CzWA. 

V současné době je tedy CzWA regulérním národním členem IWA 
a delegátem za Asociaci do řídící rady IWA je prof. Wanner a Dr. Růžič-
ková, kterou po volbách výboru CzWAv r. 2010 nahradila Dr. Kabelková. 

prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc.

Podpis dohody o spolupráci mezi CzWA a SNK IWA, AQUA Trenčín, 
14. 6. 2012

Působení CzWA v IWA (International Water 
Association), čili od CZ IWA po CzWA 

Mezinárodní Asociace pro vodu (IWA) vznikla v r. 2000 z Asociace, 
která od svého založení v r. 1965 nesla postupně různé názvy skrývající 
se pod zkratkami IAWPR, IAWPRC a IAWQ. Tato Asociace se zabývala 
všemi aspekty toho, co se u nás dříve označovalo jako „malá voda“, ov-
šem bez zásobování obyvatelstva pitnou vodou. To bylo náplní Asociace 
IWSA (International Water Services Association).   

Bývalé Československo bylo velmi aktivním národním členem obou 
Asociací a i v nově vzniklé České republice působila zastoupení těchto 
Asociací, a to: 
• Český národní komitét IAWQ (International Association on Water 

Quality );
• Český národní komitét IWSA (Inernational Water Services Associa-

tion).
IAWQ a IWSA se na mezinárodní úrovni spojily v roce 2000 za 

vzniku nové profesní Asociace IWA (International Water Association). 
Česká scéna na to reagovala s jistým zpožděním, nutným pro jednání 
mezi národními komitéty původních Asociací, které se do té doby 
v podmínkách ČR poněkud „míjely“. Kromě toho byla hledána forma 
nového zastoupení ČR v IWA, přičemž vznik nového národního ko-
mitétu byl jen jednou z nabízených možností. Nakonec se prosadila 
myšlenka vytvoření samostatného Českého národního komitétu IWA 
(ve zkratce CZ IWA). Tento poněkud nesourodý konglomerát indivi-

Delegáti CzWA do řídící rady IWA, prof. Wanner a Dr. Růžičková, 
přicházejí na jednání spolu s prezidentem IWA Daiggerem 
a výkonným ředitelem IWA Reiterem (vpravo), Delft, 6. 9. 2009 

Delegát CzWA mezi oceněnými na kongresu IWA v Montrealu, 2010
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