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Úvodní slovo předsedy
Vážení členové asociace,
dovolte, abych Vám představil již druhou ročenku Asociace pro vodu ČR (CzWA).
Rok 2011 byl pro naši Asociaci velmi významný, protože se uzavřelo 5-ti leté období
přechodu úzce zaměřené Asociace čistírenských expertů (AČE ČR) na nový typ
asociace - Asociace pro vodu ČR (CzWA). Odborný rozsah činnosti Asociace se tím
podstatnou měrou rozšířil a v současnosti zasahuje již celou oblast „malé vody“. V současnosti je již
dvanáct pracujících odborných skupin, které pokrývají oblasti od vodárenství a biologie vody, přes
odvodňování území a čištění odpadních vod, až po povrchové vody a difúzní zdroje znečištění.
Jsem velmi rád, že máme ve svých řadách mnoho odborníků, kteří jsou uznáváni nejen v naší
republice, ale i na mezinárodní úrovni. O tom svědčí odborná prezentace na mezinárodních
konferencích i významná mezinárodní ocenění našich předních členů.
Těší mne, že se podařilo nejen rozšířit záběr Asociace, ale i udržet úspěšné prestižní členství v
mezinárodních organizacích EWA i IWA. V září 2011 proběhla konference IWA v Budapešti a výbor
IWA vybral pro pořádání příští konference v roce 2015 Českou republiku. IWA bude spolupracovat na
pořádání konference s CzWA.
Velmi úspěšně se rozvíjí spolupráce Asociace se zahraničními asociacemi. Byla podepsána smlouva o
spolupráci s AČE SR a memorandum s německou DWA. Při příležitosti výstavy IFAT je připraveno k
podpisu memorandum s rakouským ÖWAV.
I rok 2011 byl ve znamení úspěšné práce v oblasti zajištění výměny informací v ČR i přenosu informací
ze zahraničí – pořádání nebo odborné zajištění seminářů a konferencí. V roce 2011 to bylo
organizování nebo odborné řízení 11 konferencí a seminářů a také pořádání již 9. Bienální konference
Voda 2011 v Poděbradech.
Bienální konferenci Voda 2011, která zahájila nový typ konference, lze hodnotit velice pozitivně.
Struktura „zastřešující“ konference, výběr přednášek i rozdělení přednášek do jednotlivých
odborných sekcí se osvědčilo. Velice dobrý ohlas měla závěrečná plenární sekce s prezentacemi
závěrů z odborných sekcí. Jednotliví moderátoři odborných sekcí zpracovali nejzajímavější postřehy a
tíživé problémy oboru, se kterými pak seznámili účastníky konference. Také prostory Kongresového
centra Lázeňská kolonáda byly atraktivní.
Na výměně informací se nemalou měrou podílí i náš kmenový časopis Vodní hospodářství, který patří
do skupiny recenzovaných časopisů s vyšším odborným hodnocením. Dlouhodobá spolupráce je vidět
i na výstavě WATENVI, kde je společný stánek Vodního hospodářství a CzWA.
Máme za sebou i první úspěšný rok z programu celoevropských vzdělávacích programů - Výzva „52“.
Podařilo se nám pro naše korporativní členy získat tříletý vzdělávací program plně hrazený z
evropských fondů.
Na závěr bych rád poděkoval všem, kteří se na úspěšné činnosti asociace aktivně podíleli a popřál jim
v úspěšném tažení i v následujícím období. Věřím, že rok 2012 proběhne ve znamení naší vzájemné
úspěšné spolupráce, protože pro Asociaci je tento rok velmi významný. Je to rok 20. výročí Asociace,
která svou činnost oficiálně zahájila 1. 12. 1992.
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Co je CzWA
CzWA sdružuje odborníky, společnosti a instituce s hlavním cílem dosažení efektivního a udržitelného
rozvoje v celé oblasti vodního hospodářství a ochrany vodního prostředí. CzWA je národním členem
EWA (European Water Association) a IWA (International Water Association) a spolupracuje s řadou
národních asociací, a to zejména na Slovensku, v Německu a Rakousku.
CzWA vznikla v r. 2009 transformací Asociace čistírenských expertů České republiky (AČE ČR)
založené v r. 1992. Zatímco činnost AČE ČR se soustředila především na oblasti odvádění a čištění
městských i průmyslových odpadních vod a zpracování kalů a odpadů, záběr CzWA je podstatně širší
do všech oblastí vodního hospodářství zahrnujících v konečném důsledku zlepšování kvality
povrchových a podzemních vod.
Předmětem činnosti CzWA je zejména:
•
•
•
•
•
•
•

výměna poznatků a zkušeností jak mezi členy, tak i s odborníky mimo členskou základnu,
odborná výchova vlastních členů i odborníků nečlenů,
přenos odborných poznatků ze zahraničí do ČR,
vydávání odborných publikací a dalších materiálů v tištěné i elektronické podobě,
organizace seminářů, kolokvií, školení, konferencí, výstav a odborných exkurzí,
aktivní účast při normotvorné a metodické činnosti,
reprezentace členů CzWA v českých a zahraničních sdruženích stejného či obdobného odborného
zaměření a aktivní spolupráce s těmito sdruženími,
• spolupráce s orgány veřejné a státní správy,
• podpora požadavků svých členů, které jsou v souladu s etickým kodexem CzWA,
• poskytování expertních, poradenských a konzultačních služeb.
Nejvyšším orgánem CzWA je valná hromada. V mezidobí je CzWA řízena výborem, který rozhoduje o
organizačních a hospodářských záležitostech CzWA, koordinuje činnost odborných skupin, přijímá
nové členy apod. Výbor je kontrolován revizní komisí. Denní činnost je vykonávána sekretariátem se
stálou pracovní silou. Odborná činnost je prováděna v rámci příslušných odborných skupin (ke konci
roku 2011 existovalo 12 odborných skupin), v nichž jsou sdruženi jednotliví členové CzWA.
CzWA je spoluvlastníkem časopisu Vodní hospodářství a podílí se také na tvorbě jeho obsahu. Všichni
členové CzWA jsou automaticky i odběrateli tohoto časopisu (předplatné časopisu je obsaženo
v členském poplatku). V příloze Listy CzWA jsou publikovány pozvánky na odborné akce, referáty o
jejich průběhu a komentáře k významným událostem ve vodním hospodářství.
Asociace pro vodu ČR (resp. její předchůdkyně Asociace čistírenských expertů ČR) byla založena
v roce 1992 a letos tedy slaví 20 let své činnosti. I proto Vám v dalším textu nabízíme stručné
ohlédnutí za těmito 20 lety.
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Stručné ohlédnutí za 20 lety činnosti
Ing. Oldřich Šamal, prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc.
Československo mělo dlouhou tradici pravidelných vodohospodářských konferencí, např. konference
pracovníků vodohospodářské chemie v Teplicích nebo mezinárodní konference vodárenských a
čistírenských technologií v Příbrami. Tato tradice akcí na vysoké odborné úrovni byla po roce 1989
přerušena. Na druhé straně vznikla řada podnikatelských subjektů (např. z bývalých domů techniky či
kulturních domů), které začaly organizovat nejrůznější semináře a konference, mnohdy pochybné
úrovně, a využívaly tak zvýšené poptávky po informacích. Kromě toho začala na našem
vodohospodářském trhu působit řada firem, zejména zahraničních, které nabízely technologie a
zařízení pro vodní hospodářství, aniž by někdo posoudil jejich kvalitu či vhodnost pro naše podmínky.
Atmosféra roztříštěnosti zájmů vedla skupinu odborníků v oblasti čištění odpadních vod k myšlence
založit novou odbornou společnost (po rozpadu ČSVTS), která by umožňovala opět organizovat
setkávání pracovníků v oblasti čištění vod na potřebné odborné úrovni včetně výměny mezinárodních
zkušeností.
Skupina nadšenců připravila během roku 1992 koncepci sdružení, které by mělo dva hlavní cíle:
 organizovat výměnu informací pro pracovníky oboru na národní i mezinárodní úrovni, přičemž by
tato nová organizace garantovala profesionální úroveň takových akcí,
 poskytovat expertní služby firmám, státní správě i samosprávě, a pomoci jim tak orientovat se
v tehdejší záplavě informací, mnohdy pochybné úrovně.
Po projednání základního směřování nové odborné společnosti byl z této skupiny ustaven přípravný
výbor, který připravil základní dokumenty (stanovy a organizační řád) nové společnosti, pro kterou
vykrystalizoval název Asociace čistírenských expertů ČR (v té době bylo již zjevné, že Československo
spělo k neodvratnému konci).
Tento přípravný výbor pracoval ve složení:
doc. Ing. Jiří Wanner, CSc.
doc. Ing. Zdeněk Koníček, CSc.
Ing. Petr Stupka

Ing. Oldřich Šamal
Ing. Miroslav Sedláček, CSc.
Ing. Ivo Šorm.

Výbor dokončil stanovy nové asociace v listopadu 1992 a předložil je ke schválení Ministerstvu vnitra,
které stanovy schválilo dne 1. 12. 1992 pod reg. č. VSC/1-16699/92-R. Dne 10. 12. 1992 bylo asociaci
přiděleno IČO 44994397 a Asociace čistírenských expertů ČR zahájila svou činnost. Podle schválených
stanov pracovala asociace až do 27. 1. 1998, kdy byla provedena jejich první změna.
V průběhu prosince 1992 až února 1993 byly přijímány přihlášky nových členů asociace. Mezitím
přípravný výbor pracoval na svolání ustavující valné hromady a dopracovával další materiály asociace.
Ustavující valná hromada asociace se konala dne 23. 3. 1993 na VŠCHT Praha, na které byl předložen
návrh kandidátky výboru:
RNDr. Jiří Batěk, CSc.
Ing. Simona Čižinská, CSc.
JUDr. Zbyněk Mařík
Ing. Jaroslav Niče
Ing. Radomír Polcar
Ing. Miloš Rak, CSc.
Ing. Miroslav Sedláček, CSc.
Ing. Oldřich Šamal
doc. Ing. Jiří Wanner, CSc.
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a revizní komise:
Ing. Pavel Jeníček, CSc.
Ing. Petr Soukup.

Ing. Vok Malínský, CSc.

Ustavující valné hromady se zúčastnilo 50 řádných členů AČE ČR. Již v průběhu voleb však došlo
k jistým změnám, kdy do výboru nebyl zvolen kandidující JUDr. Mařík, který byl nahrazen Ing.
Barchánkem a v revizní komisi byl Ing. Soukup nahrazen Dr. Sojkou.
Na ustavující valné hromadě byl jednomyslně zvolen její první čestný člen pan prof. Vladimír Maděra,
čímž byla oceněna nejen jeho celoživotní práce, ale i jeho nadšení pro spolkovou činnost. Ještě ten
samý den proběhlo zasedání nově zvoleného výboru, na kterém byl zvolen první předseda asociace
doc. Jiří Wanner, který kromě rozvíjení každodenní činnosti asociace věnoval veškerý svůj volný čas a
energii spolupráci se státními orgány ČR a navazování pracovních kontaktů se zahraničními
institucemi obdobného zaměření.
Valná hromada schválila členské příspěvky, které byly pro první období AČE ČR stanoveny na částku
600,- Kč na rok. V tomto období již byly u asociace objednány první posudky na problémy v oblasti
čištění odpadních vod a určeni první experti pro jejich zpracování. Začínají se připravovat první
semináře a konference.
První oficiální představení asociace odborné veřejnosti se odehrálo na mezinárodní výstavě
a konferenci pořádané v Příbrami pod patronací Českého a Slovenského regionálního komitétu IAWQ
ve dnech 6. až 8. 10. 1993. V lednu 1994 je připraven diskusní seminář AČE na VŠCHT v Praze, a tím
začíná kolotoč seminářů, konferencí a výstav, jejichž organizaci se asociace věnuje až do současnosti.
V dalších obdobích se postupně rozrůstala členská základna asociace, rozvíjela se i její činnost i
zaměření tak, jak to vyžadoval postupný vývoj oboru v ČR.
Již v prosinci r. 1993 byla uzavřena první smlouva s Ministerstvem životního prostředí na projekt
„Návrh limitních hodnot pro vypouštění městských a splaškových odpadních vod do vod povrchových
nebo podzemních“. Touto smlouvou byla zahájena spolupráce odborníků AČE ČR při tvorbě
legislativy v ČR se zákonodárnými orgány státní správy.
V průběhu následujících období se přihlašují desítky nových zájemců o členství v asociaci, bohužel
někteří odcházejí (15. 2. 1997 umírá prof. Maděra) a postupně dochází ke změnám ve složení výboru
asociace.
V roce 1995 přichází do výboru AČE ČR Ing. J. S. Čech, velmi dobrý kamarád a specialista v oboru,
který bohužel 25. 2. 1998 navždy opustil naše řady. S jeho jménem zůstane svázána vzpomínka na
zanícené odborné diskuse a kamarádská posezení. Na jeho památku byly přejmenovány odborné
semináře AČE ČR/CzWA v Moravské Třebové na memoriál J. S. Čecha.
Postupem času se objevují nová jména ve výboru AČE: Ing. Dočkal, Ing. Drtil, Ing. Hlavicová, doc.
Koller, kteří nahrazují odcházející členy a vnáší nové myšlenky do práce AČE. V této době má asociace
již 80 členů. V listopadu 1994 bylo schváleno výborem vybudování sekretariátu asociace včetně
prostoru pro schůze a odborné diskuse. Sekretariát byl zřízen v Brně na Kraví Hoře, později přemístěn
na Masnou 5 v Brně, kde je dosud důstojným stánkem pro práci výboru a je k dispozici pro jakákoliv
jednání členů asociace. S vybudováním a dlouholetým fungováním sekretariátu je spojeno jméno Ing.
Šamala.
V období od roku 1995 se již pořádají akce velkého významu. Od toho roku se pořádají pravidelné
bienální konference asociace. Ta první se konala v Brně, ta zatím poslední v řadě v Poděbradech
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2011. Postupně se k akcím pořádaným asociací jako takovou přidávají semináře a konference
pořádané i odbornými skupinami. Odborné skupiny začala asociace podporovat v druhé polovině 90.
let v souvislosti s rychle rostoucí členskou základnou, kdy se také začaly významně diverzifikovat
odborné zájmy členů. K prvním aktivním odborným skupinám patřily např. OS Kaly a odpady, OS
Čistírny a odlučovače, či OS Odvodňování urbanizovaných území. K nejúspěšnějším akcím odborných
skupin paří seminář Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod v Moravské
Třebové, jehož obětavým organizátorem od r. 1996 je Ing. Langer. Seminář dnes odborně zaštiťuje OS
Městské ČOV.
V druhé polovině 90. let realizovala asociace i řadu mezinárodních aktivit, které vyvrcholily podpisem
smluv o přátelství a spolupráci s německou ATV v r. 1996, s rakouskou ÖWAV v r. 2000 a slovenskou
AČE SR v r. 2000. V roce 1997 se AČE ČR stala národním členem European Water Association EWA.
Pro profesionalizaci činnosti asociace byl důležitý grant na období 1998-2000, který získala AČE ČR
spolu s ATV z prostředků Spolkové nadace pro životní prostředí.

Podpis dohody AČE ČR – ATV V Hennefu, 1996
(zleva prof. Hahn, zprava Dr. van Riesen)

Podpis dohody AČE ČR – AČE SR, Moravská Třebová 2000

Od 28. 12. 1998 se AČE ČR stala spoluvlastníkem časopisu „Vodní hospodářství“ a začíná vydávat
svoje „Čistírenské listy“ jako součást uvedeného časopisu (dnes Listy CzWA). Spolupráce s časopisem
sehrála rozhodující roli při stabilizaci postavení asociace mezi odbornou veřejností v ČR. Obdobnou
roli začala plnit i webová stránka, zpočátku na adrese http://www.ace-cr.cz, nyní v doméně
http://www.czwa.cz. Propagaci asociace dobře posloužila i pravidelná účast na výstavách jako
ENVIBRNO nebo Vodovody a kanalizace.
Po roce 2000 se dále rozvíjela šíře odborného záběru asociace a i v zahraničí byl zahájen trend vzniku
široce profilovaných „vodařských“ společností na místo dřívějších úzce profesně zaměřených (např.
EWA 1999, IWA 2000, DWA, BWA, aj.). AČE CR proto zahájila diskusi u svých členů na toto téma a
snažila se o rozšíření záběru různými cestami, např. spojením s menší asociací vodárenských
odborníků či užší spoluprací s vodohospodářskou společností při VTS. Jelikož se tyto snahy nesetkaly
s příznivou odezvou, začala připravovat na postupné rozšíření pole své působnosti vlastními silami, a
to i za cenu změny jména asociace a zavedené značky AČE®. Tato tendence nabyla konkrétní podoby
po volbách nového výboru v listopadu 2006. V těchto volbách již prof. Wanner nekandidoval se
záměrem pokračovat ve funkci předsedy a pro tuto pozici připravil Dr. Krňávka, který byl také bez
problémů předsedou nového výboru zvolen.
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Stánek AČE ČR na veletrhu ENVIBRNO, 2000
Nový výbor pod vedením Dr. Krňávka si vytkl jako svůj hlavní cíl přeměnu asociace. Poté, kdy v ČR
ukončil svou činnost Český národní komitét IWA (který používal zkratku CZ IWA), bylo logické, že jeho
závazky přešly na AČE ČR, která měla u nás v té době jako jediná úspěšně fungující kontakty do
zahraničí. Pro nově vznikající asociaci byl přijat název Asociace pro vodu ČR, ve zkratce CzWA (Czech
Water Association). Registrace nové asociace jako následnické organizace AČE ČR proběhla během
roku 2009, takže již v listopadu tohoto roku zasedal výbor již pod jménem výbor CzWA. Volební valná
hromada v březnu 2010 se tak konala jako první s novým jménem asociace a byl zvolen výbor CzWA
na období 2010-2013. Nová asociace se rychle etablovala i mezinárodně. CzWA je dnes členem
vedení EWA i IWA jako národní člen za ČR. Nově byly aktualizovány smlouvy s DWA a AČE SR, před
podpisem (květen 2012) je i aktualizovaná smlouva s ÖWAV. Asociace pokračuje v plnění svých
hlavních cílů se stále se rozšiřující členskou základnou i rostoucím počtem odborných skupin. Počet i
šíře odborného zájmu účastníků první bienální konference pod hlavičkou CzWA v říjnu 2011
v Poděbradech potvrdila, že odborná veřejnost existenci nové asociace včetně jejího rozšířeného
záběru přijala kladně.
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Zpráva o činnosti výboru
Valná hromada
Ve středu 25. 5. 2011 proběhla na BVV v pavilonu P nevolební valná hromada CzWA. Vedle zprávy o
činnosti výboru, zprávy o hospodaření a zprávy revizní komise byly hlavním těžištěm valné hromady
zprávy o činnosti odborných skupin, kterých bylo v době valné hromady sdruženo pod CzWA
jedenáct:







Malé domovní čistírny a odlučovače
Odvodňování urbanizovaných území
Kaly a odpady
Analýza a měření
Průmyslové odpadní vody
Biologie vody







Technologická zařízení pro vodárenství a čistírenství
Městské čistírny odpadních vod
Povrchové vody
Difúzní zdroje znečištění
Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních
vod

Usnesení valné hromady obsahovalo následující body:
 Valná hromada schvaluje usnesení zprávy o činnosti výboru CzWA, zprávy o činnosti odborných
skupin a zprávy o hospodaření na rok 2011.
 Valná hromada pověřuje výbor, aby nadále usiloval o navázání spolupráce se sdružením SOVAK.
 Valná hromada schvaluje výši členského příspěvků individuálních členů a členů expertů od roku
2012 na výši 950,- Kč. Příspěvky studentů 200,- Kč, členů důchodců 400,- Kč a členů na mateřské
dovolené 200,- Kč nebudou změněny. Korporativní členství ve výši 12 000,- Kč zůstalo také
nezměněno.
 VH bere na vědomí zprávu RK včetně doporučení výboru k provedení inventarizace majetku na
sekretariátě.
9. bienální konference Voda 2011
Podstatná část činnosti výboru v roce 2011 byla věnována přípravě a realizaci bienální konference
Voda 2011. Jako místo konání byly zvoleny Poděbrady a konference proběhla za účasti 200 odborníků
v termínu 19. -21. 10. 2011.
Devátá bienální konference VODA 2011 navázala na řadu úspěšných konferencí AČE ČR pořádaných
od roku 1995 každé dva roky, z nichž poslední konference se stále ještě tradičním názvem Odpadní
vody – Wastewater 2009 se konala v Plzni v květnu 2009. V roce 2009 došlo zároveň k přeměně AČE
ČR na CzWA, takže jedním z hlavních cílů konference v r. 2011 bylo představit pořádající Asociaci pro
vodu ČR (CzWA) jako moderní profesní sdružení, které se od úzkého zaměření na odpadní vody
propracovalo k problematice vody v celé její komplexnosti. Asociace tak měla poprvé v takové šíři
možnost prokázat, že pohyb od AČE ČR k CzWA byl správný, prospěšný a nezbytný a že struktura
nové asociace odpovídá motivu celé této změny, a sice „Vodu máme jen jednu“. Jsme přesvědčeni, že
s aktivní pomocí účastníků se podařilo navázat na vysokou úroveň předchozích bienálních konferencí
a současně rozšířit jejich obsah tak, aby odpovídal novému pojetí CzWA.
Mezinárodní spolupráce
CzWA je nadále národním partnerem a aktivním členem mezinárodních sdružení International Water
Association (IWA) a European Water Association (EWA). Řada odborných skupin v rámci svých
činností využívá své kontakty, spolupracuje a podporuje přenos informací s obdobně zaměřenými
skupinami v zahraničí.
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Na úrovni CzWA byla v roce 2011 připraven text dohody s Österreichischer Wasser- und
Abfallwirtschaftsverband (ÖWAV), k jejímuž podpisu dojde zřejmě během jara 2012.
Další
 Prvním rokem probíhá řešení projektu s názvem „Dalším vzděláváním zaměstnanců členů
Asociace pro vodu ČR k posílení jejich adaptability“.
 CzWA se již tradičně účastnila největší vodohospodářské výstavy v ČR WATENVI, a to společnou
prezentací s časopisem Vodní hospodářství. Poslední den WATENVI, tj. 25. 5. 2011 proběhl
seminář věnovaný inovacím v oblasti průmyslových vod. Pořádala jej CzWA ve spolupráci
s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.
 V Technologickém centru AV ČR v Praze se dne 19. 4. 2011 konal seminář pro korporativní členy.
Hlavním tématem semináře byla přednáška Ing. Evy Schneiderové (ředitelka Úřadu průmyslového
vlastnictví) „Ochrana technických řešení“ a dále přednášky pí. A. Balazsové a Ing. Václava
Suchého, CSc. (zaměstnanci Technologického centra AV ČR) „Podpora výzkumu a vývoje v ekologii
z evropských a národních zdrojů“.
 Vznikla nová odborná skupina Vodárenství, jejíhož vedení se ujal Mgr. Jiří Paul, vznik dalších dvou
odborných skupin byl připraven.
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Zpráva o řešených projektech
Probíhající projekty
V rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Asociace pro vodu ČR realizuje projekt
s názvem „Dalším vzděláváním zaměstnanců členů Asociace pro vodu ČR k posílení jejich
adaptability“, pod registračním číslem CZ.1.04/1.1.06/52.00104. V rámci projektu se vzdělávají
vybraní zaměstnanci korporativních členů CzWA.
Tento projekt je financován prostřednictvím Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.
Cíle projektu
Hlavním cílem projektu je zvýšit adaptabilitu a konkurenceschopnost členských firem CzWA
prostřednictvím dalšího profesního vzdělávání svých zaměstnanců.
Průběh projektu
Pro cílovou skupinu byl vytvořen vzdělávací projekt složený z celkem 8 vzdělávacích programů a Blearningu. Projekt se bude realizovat po dobu 36 měsíců (od ledna 2011 do prosince 2013).
Vzdělávací aktivity
Školení probíhá od května 2011. V rámci projektu plánujeme školení v těchto oblastech vzdělávání:
1.
Environmentální management a nové technologie
2.
Manažerské dovednosti
3.
Komunikační dovednosti
4.
Obchodní dovednosti a marketing
5.
Právo a ekonomika
6.
Doplňková odborná školení pro dělnické profese
7.
IT kurzy
8.
Jazykové kurzy

Další spolupráce
Koncem roku 2011 navázala CzWA spolupráci s Technologickým centrem Akademie věd ČR. Hlavním
výstupem této spolupráce je předávání zajímavých nabídek technologické spolupráce ze strany TC AV
ČR. Tyto nabídky jsou následně uveřejňovány na webu CzWA v sekci Poptávky technologií pod
záložkou Informace a projekty. Členové CzWA jsou tak informováni o poptávkách technologií pro
oblast čištění odpadních vod ze zemědělství nebo cukrovarnictví i o možnosti zapojit se do projektu
týkajícího se bezpečnosti dodávek pitné vody. Výhodou spolupráce je, že členové dostávají pouze
nabídky týkající se činnosti asociace a že v případě zájmu mají zajištěn servis TC AV ČR.
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Zpráva o činnosti odborných skupin

OS Městské čistírny odpadních vod
e-mail: os-mcov@czwa.cz
prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. (vedoucí)
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta technologie ochrany prostředí, Technická 5,
166 28 Praha 6, tel.: +420 220 443 149; e-mail: jiri.wanner@vscht.cz
Ing. Martin Pečenka, Ph.D. (zástupce vedoucího)
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta technologie ochrany prostředí, Technická 5,
166 28 Praha 6, tel.: +420 220 443 174; e-mail: martin.pecenka@vscht.cz
Ing. Miroslav Váňa (zástupce skupiny v redakční radě Listů CzWA)
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i., e-mail: Miroslav_Vana@vuv.cz
Odborná skupina Městské čistírny odpadních vod sdružuje odborníky různých profesí z oblasti čištění
městských odpadních vod. Mezi členy skupiny jsou tak zastoupeni kromě provozovatelů čistíren i
projektanti, dodavatelé jednotlivých zařízení i komplexních čistíren a zároveň i výzkumní pracovníci z
vysokých škol a výzkumných ústavů. Díky tomu je skupina schopna poskytnout široké spektrum
služeb.
Kromě tradičních aktivit jako je poradenství a odborné posudky byla v roce 2011 hlavní náplní
činnosti skupiny spolupráce při přípravě tradiční bienální konference VODA 2011 v Poděbradech a
semináře v Moravské Třebové. Skupina byla též organizátorem dvou specializovaných odborných
seminářů. V rámci semináře „Problematika dosazovacích nádrží ČOV do 2 000 EO“ byla ustavena
pracovní skupina pro malé dosazovací nádrže s cílem vypracovat technické doporučení pro jejich
navrhování.
Členové skupiny se aktivně účastnili přípravy řady odborných seminářů a konferencí a publikovali
v odborných časopisech (zejména Vodní hospodářství a SOVAK). Mezi hlavní akce, které členové
skupiny pořádali nebo se na jejich pořádání podíleli, lze zmínit:
 Seminář „Přínosy rozšířeného monitoringu a řízení pro provoz ČOV“, který se konal 1. března 2011
v KC Sázava, areál kolejí Jižní Město.
 Seminář „Problematika dosazovacích nádrží ČOV do 2 000 EO“ 9. března 2011 v KC Sázava, areál
kolejí Jižní Město.
 Příprava a realizace bienální konference VODA 2011 v Poděbradech.
 Seminář „Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod“ Moravská Třebová
V roce 2012 bude odborná skupina MČOV připravovat technické doporučení CzWA pro navrhování a
provozování dosazovacích nádrží na ČOV s aktivačním procesem s kapacitou od 50 do 2000 EO.
Členové skupiny se budou jako již tradičně podílet na přípravě semináře „Nové metody a postupy při
provozování čistíren odpadních vod“ v Moravské Třebové. V plánu je rovněž organizace 1 – 2
specializovaných odborných seminářů, např. na téma „Použití srážecích reakcí při biologickém čištění
odpadních vod“.
Skupinu MČOV tvoří cca 40 odborníků různých profesí z oblasti čištění městských odpadních vod.
Vzhledem k tomu, že se jedná o otevřenou skupinu, může se na její činnosti podílet i odborník, který
není členem CzWA.
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OS Odvodňování urbanizovaných území
e-mail: os-ouu@czwa.cz

http://www.lermo.cz/czwa/

Ing. David Stránský, Ph.D. (vedoucí)
České vysoké učení v Praze, Katedra zdravotního a ekologického inženýrství, Thákurova 7, 166 29
Praha 6 – Dejvice, tel.: +420 2 2435 5412; e-mail: stransky@fsv.cvut.cz
Dr. Ing. Ivana Kabelková (zástupce vedoucího)
České vysoké učení v Praze, Katedra zdravotního a ekologického inženýrství, Thákurova 7, 166 29
Praha 6 – Dejvice, tel.: +420 2 2435 4605; e-mail: kabelkova@fsv.cvut.cz
Ing. Karel Pryl (zástupce vedoucího)
DHI a.s., Na Vrších 5/1490, 100 00 Praha 10, tel. +420 267 227 111; e-mail: k.pryl@dhi.cz
Odborná skupina Odvodňování urbanizovaných území (OS OUÚ) je sdružením odborníků z oblasti
městského odvodnění. Byla založena jako specializovaná řádná skupina v rámci CzWA. OS OUÚ byla
založena s cílem zlepšovat technickou úroveň a znalosti problematiky odvodňování urbanizací
dotčených území a prosazovat integrální pojetí odvodnění urbanizovaných celků.
V roce 2011 byla aktivita skupiny směřována na posudkovou, konzultační a dozorovou činnost
v oblasti srážkových vod a na výměnu znalostí a zkušeností v rámci ČR i zahraničí. Dále se skupina
aktivně podílela na zajištění semináře o srážkových vodách v rámci BVV a na odborné náplni
konference Voda 2011. Stranou nezůstala ani normotvorná činnost.
Mezi hlavní akce skupiny patřily:
 Metodická příručka technické specifikace užívaných materiálů v oblasti výstavby kanalizačních a
vodovodních sítí, pro Státní fond životního prostředí
 Seminář Srážkové vody v rámci VODKY a WATENVI, 26. 5. 2011
 Odborná záštita konference Městské vody ve Velkých Bílovicích, 6. -7. 10. 2011
 Technická příručka TP 1.20. 1 Srážková voda a urbanizace krajiny, zpracovaná pro Českou komoru
autorizovaných inženýrů (ČKAIT)
 Konzultace a spolupráce na výukovém filmu o srážkové vodě s neziskovou organizací Koniklec a
další osvětové a vzdělávací aktivity
 Oponentura ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod
 Tvorba TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami (spolu s Fsv ČVUT)
 Ukončení dozoru na zpracováním state-of-the-art projektu Studie odtokových poměrů
statutárního města Hradec Králové
 Zpráva o vývoji oboru v ČR pro Newsletter JCUD (Joint Committee on Urban Drainage při IWA)
 Předsednictví odborné skupiny Urban Streams pod JCUD (Dr. Kabelková)
Mezi hlavní plánované aktivity v roce 2012 se řadí zpracování konečné verze a vydání TNV 75 9011,
organizace semináře při stavebních veletrzích v Brně (26. 4. 2012) na téma Srážkové vody v územním
plánování a podpora a odborné zajištění konference Městské vody ve Velkých Bílovicích.
Při 9. bienální konferenci Voda 2011 v Poděbradech se konalo volební setkání odborné skupiny, které
ve vedení skupiny potvrdilo dosavadního vedoucího a jako zástupce vedoucího zvolilo Dr. Ing. Ivanu
Kabelkovou z ČVUT Praha a Ing. Karla Pryla z DHI a.s. Ke skupině se v současné době hlásí 40
odborníků, z nichž 31 je členy CzWA.
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OS Malé a domovní čistírny a odlučovače
e-mail: os-cao@czwa.cz
Ing. Karel Plotěný (vedoucí)
ASIO, spol. s r.o., Tuřanka 1, 627 00 Brno-Slatina
tel.: 602 780 294; e-mail: ploteny@asio.cz
Ing. Martin Koller (zástupce vedoucího)
EKOSYSTEM spol. s r.o., Podkovářská 6, 190 00 Praha 9
tel.: 222 531 601; 284 181 790; e-mail: koller@ekosystem.cz
Skupina je sdružením odborníků zajímajících se o oblast decentrálního čištění odpadních vod a
problematiku KVV (kusových vodohospodářských výrobků).
Činnost OS se v roce 2011 zaměřovala především na problematiku decentrálního čistění odpadních
vod. Skupina například uspořádala v květnu v Krkonoších seminář, kde hlavní náplní byla
problematika decentrálu v horských a chráněných oblastech. Tuto problematiku diskutovali její
členové i v odborném tisku (VH). Někteří členové se účastnili diskuzí nad novými NV pro vypouštění
do podzemních i povrchových vod a skupina pracovala na metodice pro OZO. Dále její členové
spolupracovali na přípravě materiálů k problematice HDV a na technických a oborových normách
k HDV.
Členové skupiny se v roce 2011
aktivně účastnili přípravy řady
odborných seminářů a konferencí
(samostatná sekce na bienální
konferenci CzWA), vlastní seminář
v Krkonoších, semináře pro ČKAIT
s problematikou
zasakování
vyčištěných a srážkových vod a
publikovali
v odborných
časopisech
(zejména
Vodní
hospodářství, SOVAK a pro
ČKAIT).
Chata Máma v Peci pod Sněžkou, kde se uskutečnil seminář
ČOV pro objekty v horách - přírodní řešení nebo high tech?

Plán činnosti na rok 2012 zahrnuje následující aktivity:
 Propagace a seznamování veřejnosti s výrobkovým postupem povolování domovních ČOV pomocí
článků ve VH, na seminářích a na webových stránkách CzWA
 Účast na normotvorných a legislativních pracích z oboru skupiny (Metodika OZO)
 Tematické semináře na téma Domovní a malé ČOV pro horské objekty a Přírodní způsoby čištění
(např. 23. - 25. 5. Seminář - ČOV v CHKO – Krkonoše, podzim – Přírodní způsoby – Brno)
 Propagace problematiky čištění srážkových vod a tedy problematiky OLK
 Příprava odborných článků, exkurzí, veřejné diskuze, aj.
 Účast na založení evropské skupiny odborníků pro domovní ČOV
Na konci roku 2011 se k OS ČAO hlásilo asi 35 členů, z nichž se aktivně do činnosti skupiny zapojuje
zhruba třetina. Bližší informace o pořádaných akcích a vydané publikaci jsou v kapitolách Publikace
CzWA a Konference a semináře CzWA.
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OS Analýza a měření
e-mail: os-am@czwa.cz
Ing. Jan Vilímec (vedoucí)
Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Papírenská 6, 160 00 Praha 6
tel.: + 420 220 414 224; e-mail: jan.vilimec@pvk.cz
doc. Ing. Vladimír Sýkora, CSc. (zástupce vedoucího)
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav technologie vody a prostředí, Technická 5,
166 28 Praha 6, tel. +420 220 443 229; e-mail: vladimir.sykora@vscht.cz
Skupina je výběrovým sdružením odborníků z oblasti analytiky a odběru vzorků odpadních vod a kalů.
Byla založena v roce 2003 jako řádná skupina v rámci Asociace pro vodu ČR. Cílem skupiny je zvyšovat
úroveň analytiky odpadních vod a kalů, prosazovat ve vodohospodářské legislativě logické a
proveditelné požadavky na hodnocené ukazatele kvality odpadních vod a kalů, aktivně spolupracovat
při úpravách a tvorbě analytických norem z oblasti analytiky vody a kalů.
Činnost OS v roce 2011 směřovala mj. na novelizaci vyhlášky 293/2002 Sb. o poplatcích za vypouštění
odpadních vod do vod povrchových, kdy vyjde krátká vyhláška a nové nařízení vlády. Skupina podala
několik návrhů na změnu novelizovaného textu, např. se postavila proti snížení limitního rozdílu mezi
průměry výsledků oprávněné a kontrolní laboratoře na 20 % (to je nereálné) s doporučením vrátit
tento rozdíl zpět na 30 %. Tento návrh byl akceptován, některé další však přijaty nebyly, jako např.
zrušení nevhodně použitého výrazu rozhodčí analytické metody. Pokračovala spolupráce s oborovým
normalizačním střediskem při Hydroprojektu CZ a.s. při posuzování a tvorbě nových norem pro
analytiku odpadních vod.
Nejvýznamnější akcí skupiny byla organizace čtvrté konference Hydroanalytika 2011, která proběhla
v Hradci Králové ve dnech 13. -14. 9. 2011 ve spolupráci s Ústavem technologie vody a prostředí
VŠCHT Praha a firmou CSlab s.r.o. Konference se celkem účastnilo více než 150 pracovníků zabývající
se hydroanalytikou a hydrochemií, kteří vyslechli 25 odborných přednášek. Hodnocení průběhu akce
ze strany účastníků bylo vesměs velmi kladné.
Pod záštitou OS dále proběhla dvě mezilaboratorní porovnání odběrů (MPO) vzorků odpadních vod a
kalů pořádaná firmou CSlab s.r.o. První se konalo ve dnech 17. -18. 5. 2011 na ČOV Opava za účasti
30 odběrových skupin (vzorkování nátoku na ČOV), druhé ve dnech 20. -21. 9. 2011 na ČOV Hradec
Králové za účasti 56 odběrových skupin (vzorkován odtok z ČOV). Tyto akce již tradičně přispívají ke
zlepšování kvality odběrů odpadních vod a kalů.
OS také připravila informativní článek o konferenci Hydroanalytika 2011 do Listů CzWA v lednu 2012.
V roce 2012 bude pokračovat činnost při připomínkování a úpravách legislativy týkající se odpadních
vod, spolupráce při posuzování a tvorbě nových norem pro analytiku odpadních vod, jsou plánována
další dvě mezilaboratorní porovnávání odběrů vzorků odpadních vod. Budou se řešit aktuální
problémy z oblasti analýz odpadních vod a kalů. Postupně se začne připravovat organizace
konference Hydroanalytika 2013.
Na konci roku 2011 se k OS AM nadále hlásilo 9 interních a 5 externích členů, z nichž se aktivně do
činnosti skupiny zapojují zhruba dvě třetiny. Bližší informace o pořádaných akcích jsou v kapitole
Publikace CzWA.
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OS Kaly a odpady
e-mail: os-ko@czwa.cz
Ing. Jiří Čejka (vedoucí)
Vodohospodářský podnik a.s., P. O. Box 2, Pražská 14, 303 02 Plzeň
tel.: +420 377 201 640; e-mail: cejka@vhp.cz
prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc. (zástupce vedoucího)
VŠCHT Praha, ÚTVP, Technická 3, 160 00 Praha 6, Praha
tel.: +420 220 443 155; e-mail: pavel.jenicek@vscht.cz
Skupina je výběrovým sdružením odborníků z oblasti zpracování, zneškodnění a využití kalů a
odpadů. Byla založena jako specializovaná řádná skupina v rámci Asociace pro vodu. OS KaO byla
založena s cílem zlepšovat technickou úroveň a znalosti problematiky nakládání s kaly a odpady,
včetně dopadů na životní prostředí a zdraví lidí a rovněž i ekonomických aspektů.
Činnost OS se v roce 2011 zaměřila na problematiku anaerobních technologií, a to jak v oblasti
vodohospodářské - čištění odpadních vod a zpracování čistírenských kalů, tak i v oblasti zemědělské –
zpracování a využití zemědělských odpadů v bioplynových stanicích. Informace o možnostech
energetického využívání odpadů a bioplynu podnítily zájem nejen vodohospodářů a zemědělců, ale
též státní správy, dalších profesí i široké veřejnosti.
Členové skupiny se aktivně účastnili přípravy řady odborných seminářů a konferencí a publikovali
v odborných časopisech (zejména Vodní hospodářství, SOVAK, Odpady). Z hlavních činností lze
zmínit:





Příprava, pořádání a odborná garance konference Anaerobie 2011, Klatovy (září)
Aktivní účast na bienální konferenci CzWA, Pardubice (říjen)
Aktivní účast v EUREAU – Sludge workshop (Dr. P. Chudoba)
Aktivní účast v Grantovém projektu EU „REMOVALS“ (tým prof. Ing. Jeníčka, CSc.)

V tomto roce bude skupina pokračovat v prosazování principů ekologického, zdravotně nezávadného
a ekonomického nakládání s kaly a odpady do praxe. Bude pokračovat tradiční spolupráce a iniciativy
v oblasti technických i právních norem, týkajících se kalů, odpadů a bioplynu.
Počítáme s aktivní účastí na mezinárodní konferenci Kaly a odpady 2012 v Banské Bystrici. Přepokládá
se též individuální účast členů skupiny na mezinárodním veletrhu IFAT 2012.
OS v roce 2012 plánuje svoji pozornost více soustředit na využívání kalů a odpadů jako obnovitelných
zdrojů energie, včetně osvětové činnosti vůči státní správě a široké veřejnosti. Na rok 2012 je též
plánováno programové setkání OS, spojené s volbou představitelů skupiny.
Na konci roku 2011 se k OS KaO hlásilo 27 interních a 16 externích členů, z nichž se aktivně do
činnosti skupiny zapojuje zhruba třetina. Bližší informace o pořádaných akcích a aktivitách jsou na
webových stránkách CzWA http://www.czwa.cz.
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OS Technologická zařízení pro vodárenství a čistírenství
e-mail: os-zvc@czwa.cz
Ing. Robert Armič -Sponza, Ph.D. (vedoucí)
ENVI-PUR, s.r.o., Na Vlčovce 13/4, 160 00 Praha 6 – Dejvice
tel.: +420 220 923 068; e-mail: sponza@envi-pur.cz
Jiří Gärtner (místopředseda)
Ater s.r.o., Táborská 31, 140 43 Praha 4
tel.:+420 261 102 214; e-mail: gartner@ater.cz
OS TZVČ (Odborná skupina Technologická zařízení pro vodárenství a čistírenství) byla založena na
podzim roku 2008, tehdy ještě pod hlavičkou AČE ČR (Asociace čistírenských expertů ČR). Naše OS je
složena z odborníků různých profesí (projektanti, technologové, dodavatelé i provozovatelé)
převážně z oblasti čištění odpadních vod a úpravy pitné vody. Důležitá je i úzká spolupráce na
výzkum, vývoj a inovace s příslušnými pracovišti vysokých škol. Získané aktuality jsou následně
uváděny prostřednictvím vlastní publikační činnosti členů OS.
V květnu 2011 proběhl v konferenčním centru Sázava (VŠCHT Praha) odborný seminář “Úspora
energie ve vodním hospodářství“. Akce se zúčastnilo 30 zájemců z vodohospodářské oblasti a
přibližně polovina z nich nebylo členy CzWA. Na semináři bylo prezentováno pět přednášek
zabývajících se uvedenou problematikou z různých úhlů pohledu. Souhrn této akce byl publikován
jako článek ve Vodním hospodářství (9/11).
V říjnu se uskutečnila 9. bienální konference a výstava CzWA - Voda 2011 v Poděbradech, kde naší OS
byla zařazena do programu s přednáškou „Technologická zařízení a současné požadavky“, kterou lze
najit v sborníku dané konference.
Mezi další významné akce skupiny patřily:
 cykly seminářů - kulatý stůl „Aerační systémy po roce 2000“
 odborný seminář „Úspora energie ve vodním hospodářství“
 účast v připravovaném projektu Progresivní technologie a systémy pro energetiku
V roce 2012 plánujeme následující akce:
 informační den zaměřený na řidící systémy firmy B&R
 spolupráce na vypracování žádosti o poskytnutí účelové podpory programového projektu
výzkumu a vývoje na rok 2011 (MPO-TIP: FR-TI3/380: Výzkum procesu míchání dvoufázového
média v rozlehlých nádržích1.
 článek Vodní hospodářství - Jiří Gärtner - Obecně o dmychadlech (I pololetí 2012)
 článek Vodní hospodářství – prof. Karel Brada - Čerpaní kalu (II pololetí 2012)
 semináře – kulatý stůl věnovaný problematice čerpaní kalů (I. kulatý stůl ČVUT Praha, II. kulatý
stůl Envi – pur Soběslav)
Aktuálně je ve skupině 14 členů, s tím že rozšíření členské základny o nové aktivní členy je stále
kardinálním závazkem v roce 2012.

1

společný projekt: ENVI – PUR, s.r.o., Ústav mechaniky tekutin a energetiky Fakulty strojní ČVUT v Praze a
FAV ZČU v Plzni
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OS Průmyslové odpadní vody
e-mail: os-pov@czwa.cz
Ing. Václav Hammer (vedoucí)
EKOSYSTEM spol. s r.o., Podkovářská 6, 190 00 Praha 9
tel.: +420 222 531 608; e-mail: hammer@ekosystem.cz
Ing. Josef Miňovský, CSc. (zástupce vedoucího)
Hydrotech s.r.o., Třebohostická 14, 100 31 Praha
tel.: +420 261 305 280; e-mail: minovsky@hydrotech.cz
Skupina je výběrovým sdružením odborníků z oblasti produkování a čištění průmyslových odpadních
vod, jejich monitoringu a legislativních vazeb souvisejících s řešením této problematiky. Skupina byla
založena v r. 2011 jako specializovaná řádná odborná skupina v rámci Asociace pro vodu ČR (CzWA).
OS POV byla založena s cílem zviditelnit problematiku produkce a čištění průmyslových odpadních
vod v rámci celkové problematiky nakládání s odpadními a srážkovými vodami a umožnit výměnu
zkušeností s širokým spektrem technologií čištění průmyslových odpadních vod.
Činnost OS se v roce 2011 zaměřovala zejména na konzultační a posudkovou činnost v oblasti čištění
a vypouštění průmyslových odpadních vod a v oblasti legislativní problematiky. Její další aktivity byly
zaměřeny na získávání a výměnu poznatků a zkušeností týkajících se uvedených činností.
Členové skupiny se aktivně účastnili řady odborných seminářů a konferencí a publikovali v odborných
časopisech. V dubnu 2011 byla OS POV hlavním organizátorem semináře, který se konal dne
27.4.2011. Semináře se zúčastnilo cca 35 přednášejících a diskutujících. Seminář byl koncipován jako
představení skupiny bez monotématického zaměření. Jednotlivé přednášky poskytly pohled na
problematiku čištění průmyslových odpadních vod z různých úhlů – od technologického až po
legislativní. Při organizaci semináře byl kladen důraz na prostor pro diskusi.
V roce 2012 bude skupina pokračovat ve vzájemné výměně zkušeností s nakládáním s průmyslovými
vodami včetně jejich druhově specifické produkci, jako jsou např. odpadní vody z rybích farem apod.
Jako důležité části přípravy staveb průmyslových ČOV bude věnována pozornost nedostatkům
v současných právních předpisech dotýkajících se problematiky odpadních vod a jejich vzájemnému
nesouladu. Tento stav se negativně dotýká nejvíce právě oblasti nakládání s průmyslovými odpadními
vodami a přístupu dotčených správních úřadů a dalších organizací k jejich řešení. Dále bude vyvíjena
snaha zajistit formou osvětové činnosti vůči státní správě zlepšení orientace pracovníků státní správy
v problematice a specifických odlišnostech čištění průmyslových odpadních vod i diskusi o potřebě
realistické aplikace právních předpisů v této problematice.
V průběhu roku 2012 bude uspořádán alespoň jeden seminář s výše uvedenými tématy činnosti
skupiny.
OS POV má v současnosti 21 registrovaných členů, z toho je 18 členů CzWA a z nich je 16 členů
expertů. Z hlediska aktivního zapojení je hodnocení tohoto vzhledem ke krátké době existence
skupiny předčasné, z dosavadní činnosti a aktivit členů skupiny lze ale předpokládat aktivní přístup
více než poloviny členů.
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OS Difúzní znečištění
e-mail: os-dz@czwa.cz
Ing. Markéta Hrnčírová (vedoucí)
A.R.C. spol. s r.o., Klimentská 8, 110 00 Praha – Nové Město
tel.: +420 222 323 576; e-mail: marketa.hrncirova@arcnet.cz
Ing. Jiří Holas, CSc. (zástupce vedoucího)
A.R.C. spol. s r.o., Mařatkova 915, 142 00 Praha- Kamýk
tel.: +420 737 420 037; e-mail: jiri.holas@arcnet.cz
Odborná skupina OS DZ CzWA sdružuje odborníky, které zajímá problematika difuzního znečištění
vody v urbanizované i venkovské krajině. Byla založena v rámci Asociace pro vodu ČR s cílem rozvíjení
spolupráce zejména se zahraničními experty Diffuse Pollution Specialist Group IWA pro rozpracování
metod a opatření pro účinné omezování difuzních zdrojů znečištění (v souladu s článkem 10 rámcové
směrnice (RS) pro vodní politiku 2000/60/ES) a jejich prosazování v podmínkách ČR v rámci
integrovaného přístupu k ochraně povodí.
Podobně jako v roce 2010 byly hlavní konzultační a poradenské činnosti OS směrovány v roce 2011
do povodí vodárenské nádrže Švihov, kde se difuzní zdroje znečištění významně podílejí na trofizaci
celého povodí. Hlavní činnost odborné skupiny byla v roce 2011 zaměřována zejména na
metodologii zjišťování původu zátěže povrchových drobných vodních toků nutrienty z bodových a
difuzních zdrojů znečištění v rámci vybraných hydrologických povodí. Na základě průzkumného
monitoringu a návazných terénních šetření v modelovém území, je vytvářena znalostní databáze, na
jejímž základě bude možné kvantifikovat podíly difuzního a registrovaného znečištění z bodových
zdrojů.
Zástupci skupiny dlouhodobě spolupracují v rámci svojí vzdělávací a poradenské činnosti se zástupci
venkovských sídel a zemědělských podniků a zapojují se do přípravy projektových záměrů k
problematice zemědělství a ochraně vod.
Členové skupiny se aktivně účastnili přípravy řady odborných seminářů a konferencí. Například se
skupina podílela na organizaci mezinárodní konference „Voda v krajině – Management kvality a
trvale udržitelného využívání vodních zdrojů“ (únor 2011). V součinnosti s ostatními skupinami byly
rozpracovány tématické přednáškové bloky a klíčová témata diskusního panelu. Hlavním záměrem a
cílem bylo podporovat integrovaný přístup k problematice omezování přísunu fosforu a sedimentů
do vodních toků a nádrží. Zajímavosti z prezentací a výstupy z diskusního panelu byly publikovány
například v časopise Vodní hospodářství. Dále se skupina spolupodílela na programu Odborného
kolokvia k fosforu (červenec 2011). Celoročně se skupina podílí na vzdělávací a poradenské činnosti
pro obce a zemědělské podniky, především v povodí VN Švihov na Želivce.
Skupina bude i v roce 2012 pokračovat ve vzdělávací a osvětové činnosti pro prosazování principů a
opatření k omezování bodových a difuzních zdrojů v rámci integrovaného managementu při správě
povodí.
V současnosti má skupina sedm členů (z toho čtyři jsou členy CzWA). V roce 2011 se přihlásili další tři
zájemci o činnost ve skupině (z toho dva jsou členy CzWA).
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OS Povrchové vody
e-mail: os_pv@czwa.cz
prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc. (vedoucí)
Botanický ústav AV ČR, v.v.i., odd. experimentální fykologie a ekotoxikologie, Lidická 25/27, 602 00
Brno, tel.: +420 541 126231; e-mail: sinice@sinice.cz
Mgr. Daniel Jančula, Ph.D. (zástupce vedoucího)
Botanický ústav AV ČR, v.v.i., odd. experimentální fykologie a ekotoxikologie, Lidická 25/27, 602 00
Brno, e-mail: jancula@sinice.cz
OS PV (Odborná skupina Povrchové vody) byla založena v roce 2010. Pro první období činnosti jde
především o to propojit aktivity existujících odborných skupin - společný zájem: „voda a fosfor“.
Cílem je vytvořit diskuzi mezi obory, pochopit procesy přeměn, retence, osudu a zdrojů fosforu v
povrchových vodách z různých pohledů, pojmenovat důsledky a společně hledat realistická řešení
retence a recyklace fosforu. Cílem bylo sestavit strukturu odborníků, kteří budou schopni zaujmout
stanoviska k problematice povrchových vod z pohledu hydrochemie, hydrobiologie, limnologie,
technologie vod, projektantů i legislativců. Díky tomu bude skupina schopna poskytnout široké
spektrum služeb. Skupina se sestává ze specialistů v oblasti tekoucích a stojatých vod České
republiky. Hlavním cílem skupiny je především osvěta odborné, ale i laické veřejnosti v této
problematice.
Činnost OS se v roce 2011 zabývala především problematikou kvality vody povrchových vod z mnoha
úhlů pohledu zejména však prevence rozvoje vodního květu sinic způsobeného znečištěním
povrchových vod živinami, především fosforem. Snaha spojit aktivity technologické, hydrochemické,
hydrobiologické a limnologické vede cestou trnitou a proto je velmi pomalá.
Skupina se rovněž zabývala problematikou vnosu antropogenních látek do akvatických systémů, jako
jsou endokrinní disruptory či nanočástice, které svými vlastnostmi ohrožují zdraví nejen vodních
živočichů a rostlin, ale také lidí.
Skupina publikovala v roce 2011 články jak v mezinárodních impaktovaných (Chemosphere,
Aquaculute International, Chemistry and Ecology), tak i českých periodických (např. Vodní
hospodářství) a prezentovala své výsledky na celosvětových konferencích (Sevilla – IWA kongres
Řízení kvality vody ve vodních nádržích, kde bylo prezentováno 8 vystoupení).
Součástí našich aktivit v roce 2011 bylo rovněž pořádání kurzu Fytobentosu 2011, jehož výstupem
bylo mimo jiné interaktivní CD pro určování fytobentosu ve vodách. Tato aktivita směřuje k využití
bioindikačních schopností fytobentosu, který je schopen detekovat znečištění povrchových vod
živinami. Tyto aktivity budeme dále propojovat s OS odvodnění urbanizovaných území, OS Difůzní
zdroje znečištění a dalšími OS tak, jak je tomu běžné v zahraničí.
V roce 2012 bude skupina usilovat o to, aby se dostala do povědomí nejen odborníků – vědců, ale i
odborníků z praxe a ukázala celistvý pohled na hospodaření s vodními zdroji a možnostmi propojení
souvisejících oborů (hydrochemie, limnologie, hydrobiologie) a tím dosažení kvalitnějších výsledků v
rámci hospodaření s vodními zdroji a jejich kvalitou.
K činnosti skupiny je přihlášeno 23 členů CzWA a 12 nečlenů z řad odborníků.

21

OS Biologie vody
e-mail: os-bv@czwa.cz
Ing. Andrea Benáková, Ph.D. (vedoucí)
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i., Podbabská 30/2582, 160 00 Praha 6
tel.:+420 220 197 407; e-mail: andrea_benakova@vuv.cz
Ing. Eva Podholová (zástupce vedoucího)
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 5, 166 28 Praha 6
tel.: +420 220 445 121; email: eva.bezdekova@vscht.cz
Skupina umožňuje neformální kontakty širokého spektra odborníků, věnujících se problematice
biologie vody. Jejími členy jsou specialisté oborů hydrobiologie vody, ekotoxikologie vody,
vodárenská biologie, mikrobiologie odpadních, povrchových, koupacích a pitných vod. Členové
skupiny se zabývají i problematikou vod chladicích systémů, technologií čištění vod a vlivem
městského odvodnění na recipient z hlediska zdraví člověka a z hlediska ochrany toku a krajiny.
Skupina zahrnuje pracovníky vysokých škol, výzkumných institucí, pracovníky Povodí a firem.
Nejvýznamnějším členem skupiny je prof. Wanner. V redakční radě Listů CzWA naši skupinu
zastupuje doc. Komínková.
Jednotliví členové OS BV se na svých pracovištích věnovali v roce 2011 problematice membránových
technologií (z hlediska funkčnosti i z hlediska možnosti využití takto vyčištěné vody), problematice
odstraňování nutrientů z odpadních vod, problematice dezinfekce odpadních vod, problematice
pískových filtrů při úpravě vody, problematice hygienicky významných a patogenních
mikroorganismů v odpadních a povrchových vodách, problematice stanovení mikrobiologických
ukazatelů v koupacích vodách (vč. novely vyhlášky o koupacích vodách), mikrobiologické
problematice balených vod. Jejich pozornost zahrnovala i problematiku kvality sedimentů a vody
toků a nádrží z hlediska obsahu těžkých kovů a jejich vlivu na vodní organismy, dále problematiku
vlivu městského odvodnění na makrozoobentos, problematiku dešťových oddělovačů, problematiku
mikrobiálních společenstev horských toků, problematiku mikrobiální kvality chovných rybníků, toků
v zemědělských oblastech a problematiku sinic v ČR.
Členové skupiny své poznatky prezentovali v mnoha odborných časopisech (Appl. Microbiol.
Biotechnol., Vodní hospodářství, VTEI, Sovak, Stavební obzor). Účastnili se konferencí Voda,
Vodárenská biologie, Mikrobiologie vody, Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod,
Městské vody, Hydroanalitika, Voda a krajina, Analytika odpadů, Sedimenty vodných tokov a nádrží,
11. spec. konf. IWA Navrhování, provoz a ekonomika velkých čistíren odpadních vod, Budapešť a
WaterMicro, Nový Zéland.
Za laskavého svolení doc. Říhové Ambrožové se skupina aktivně podílela na organizaci Vodárenské
biologie 2011. Dr. Baudišová organizovala konferenci Mikrobiologie vody a prostředí.
V roce 2012 předpokládáme účast na konferencích Nové metody a postupy při provozování ČOV,
Pitná voda, Mikrobiológia vody a prostredia, Městské vody a Odpadové vody. Skupina by ráda
spolupracovala s OS DZ a OS PV v oblasti problematiky eutrofizace. Dále se členové skupiny budou
podílet na organizaci Vodárenské biologie 2012 a zúčastní se tradiční konference v Blansku.
Odborná skupina má v současnosti 15 členů.
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OS Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod
e-mail: os-rep@czwa.cz
Ing. Jan Foller (vedoucí)
Vodárenská akciová společnost, a.s., Soběšická 820/156, 638 01 Brno
tel.:+420 545 532 370; e-mail: foller@vasgr.cz
Ing. Jiří Jelínek (zástupce vedoucího)
Vodárenská akciová společnost, a.s., Soběšická 820/156, 638 01 Brno
tel.:+420 545 532 111; e-mail: jelinek@vasbv.cz
Skupina CzWA OS-REP je oficiální stálou skupinou CzWA. V našem týmu jsou zástupci nejrůznějších
organizací, firem a škol, jejichž zaměřením je úprava a čištění odpadních a jiných vod. Hlavní náplní
činnosti je shromažďování a šíření poznatků o čištění odpadních vod v oblastech se specifickými
požadavky na dosažený výsledek, jako jsou chráněné krajinné oblasti, malá sídla, málo vodný
recipient a nejpřísnější vodohospodářské požadavky na ochranu vod.
V únoru roku 2011 proběhla v Blansku pravidelná, již čtvrtá konference ŘEŠENÍ EXTRÉMNÍCH
POŽADAVKŮ NA ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD s mezinárodní účastí. Na konferenci byly prezentovány jak
výsledky práce odborné skupiny, nové informace z oboru jejího zaměření, tak i některé novinky, jako
jsou například možnosti využití nanovláken a nanočástic železa v oblasti čištění odpadních vod.
V listopadu proběhl v Rybníkách u Moravského Krumlova za účasti předních odborníků z oboru již
tradiční, každoroční seminář „Procesní míchání a problematika návrhu reaktorů“ se zaměřením na
čistírny odpadních vod.
V průběhu roku členové skupiny spolupracovali při zpracování odborných posudků pod hlavičkou
CzWA, účastnili se odborných seminářů a konferencí a na těchto akcích také prezentovali svou
činnost.
Mezi významné akce skupiny patřily:
 Konference „Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod“
Na konferenci jsou pravidelně, ve dvouletých intervalech prezentovány výsledky práce skupiny a
související informace z oboru.
 Seminář o procesním míchání
Pravidelný podzimní seminář odborné skupiny s účastí předních odborníků z vysokých škol a
odborných firem, zaměřený na problematiku procesního míchání a návrhu reaktorů v oblasti
čistíren odpadních vod.
V roce 2012 bude probíhat příprava na následující konferenci „Řešení extrémních požadavků na
čištění odpadních vod“, která se bude konat 21. – 22. 2. 2013. Taktéž letos v listopadu proběhne
pravidelný seminář o procesním míchání.
Členové budou dále pracovat na probíhajících projektech jako je řešení problematiky snižování
nákladů na odstraňování fosforu na ČOV a optimalizace chodu kalového hospodářství ve vazbě na
biologický stupeň ČOV.
Na konci roku 2011 OS REP evidovala 30 členů. Aktivně se na různých akcích v rámci činnosti skupiny
podílí minimálně třetina z tohoto počtu, dle svého odborného zaměření. Bližší informace o odborné
skupině a jejích akcích lze nalézt na internetu na adrese http://os-rep.czwa.cz.
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OS Vodárenství
e-mail: os-vod@czwa.cz
Mgr. Jiří Paul (vedoucí)
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., Mostníkovská 255, 266 41 Beroun
tel.: +420 311 747 114; e-mail: jiri.paul@vakberoun.cz
doc. Ing. Nina Strnadová, CSc. (zástupce vedoucího)
Vysoká škola chemicko-technologická Praha, Technická 5, 166 28 Praha 6 – Dejvice
tel.: +420 220 443 148; e-mail: nina.strnadova@vscht.cz
Odborná skupina byla oficiálně založena na konferenci VODA v Poděbradech dne 19.10.2011. Zvolený
název „Vodárenství“ je prozatímní, protože tento obor je natolik tématicky široký, že se v průběhu
prvních let její existence předpokládá formování nových skupin a podskupin s užším zaměřením.
Mezi hlavní cíle odborné skupiny patří zejména propojit odborníky pracující na rozhraní témat
pitná/povrchová/odpadní voda. Dále by se skupina chtěla zabývat expertizní činností a poradenstvím
k aktuálním a očekávaným problémům vodárenství a vodárenských systémů a podílet se na
připomínkování legislativy a přípravy koncepčních materiálů souvisejících s vodárenstvím, pitnou
vodou a vodou využívanou k jiným účelům. Nedílnou součástí práce v prvních letech fungování
skupiny bude navázání spolupráce s profesními skupinami s odborným zaměřením v ČR a SR – např.
Asociace vodárenských expertů, odborné skupiny SOVAKu, ČSVTS a další.
Stěžejní činností v roce 2012 bude pro skupinu formulování odborného zaměření OS a vymezení
jejího postavení uvnitř CzWA ve vazbě na ostatní odborné skupiny.
Skupina bude v roce 2012 oslovovat dalších zájemce o práci ve skupině s cílem pokrýt široké
spektrum odborností oboru. Mimo zkušených a známých expertů se chce zaměřit i na zapojení
mladých odborníků.
V současné době skupina eviduje zájemce o práci ve skupině, prozatím se ke skupině hlásí 11
zájemců.
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Novinky z IWA a EWA
V r. 2011 došlo ke změně ve vedení EWA. Po dvou letech opustil funkci prezidenta Jean Philippe
Torterotot z Francie a novým prezidentem pro období 2011–2013 se stal Pertti Seuna z Finska (na
snímku). Asistovat mu bude jako viceprezident Werner Flögl z Rakouska, který je zároveň
prezidentem-elect na období 2013–2015. Tento systém předem zvolených prezidentů, kteří nejprve
působí jako viceprezidenti, se v EWA velmi osvědčil a pomáhá udržovat kontinuitu ve vedení
asociace.
Rovněž v IWA proběhly v r. 2011 prezidentské volby, v nichž byl do druhého dvouletého funkčního
období s účinkem od září 2012 opětovně zvolen Dr. Glen Daigger (na snímku).

Pertti Seuna
prezident EWA

Dr. Glen Daigger
prezident IWA

V r. 2010 vznikl z podnětu řídicí rady IWA nový program pro ocenění významných členů - IWA Fellows
Programme. Ocenění získávají ti členové IWA, kteří významnou měrou přispěli svou odborností na
poli vědy, vodního hospodářství a technologie a šířili své znalosti jako velvyslanci IWA. V r. 2011 byl
takto oceněn prof. J. Wanner z České republiky.

Certifikát IWA Fellows prof. Wannera

prof. Wanner shrnuje výsledky jednání
konference v Budapešti při závěrečné sekci

prof. Wanner je i předsedou odborné skupiny IWA Navrhování, provoz a ekonomika velkých čistíren
odpadních vod, jejíž 11. specializovaná konference se konala začátkem září 2011 v Budapešti.
Podařilo se prosadit, aby se 12. ročník této konference konal ještě jednou v Praze v roce 2015. Bližší
informace o konferenci byla otištěna v listopadových Listech CzWA, 2011.
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Konference a semináře 2011
Bienální konference CzWA
Název:

9. bienální konference Voda 2011

Místo:

Poděbrady

Termín:

19. -21. října 2011

Organizace:

CzWA ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a pod záštitou Ministerstva
životního prostředí
Partnery konference byly: AČE SR, DWA, EWA, IWA a město Poděbrady
Na organizaci konference se podílely i VŠCHT, ČVUT a VUT
Mediálním partnerem konference byl časopis Vodní hospodářství

Účastníků:

196

Výstupy:

Sborník konference (tištěný)

Devátá bienální konference VODA 2011 navázala na řadu bienálních konferencí AČE ČR pořádaných
od roku 1995 každé dva roky pod názvem Odpadní vody – Wastewater 2009.
Po dlouhých diskusích a konzultacích se termín bienální konference CzWA s konečnou platností
přesunul na podzim. Tímto posunem jsme chtěli vyřešit napětí v kalendáři zejména členů CzWA i
dalších účastníků bienálních konferencí naší asociace v období březen – červen. Zároveň se slaďuje
termín bienální konference CzWA s termínem bienální konference AČE SR, takže mezi oběma
konferencemi bude opět jeden rok pauza.
Po poměrně složité proceduře výběru bylo rozhodnuto konat 9. bienální konferenci ve známém
lázeňském městě Poděbrady. S ohledem na hlavní zaměření lázeňské péče v Poděbradech jsme si
dovolili pro potřeby naší konference upravit mírně známý slogan:
Do vodařiny vkládáme svá srdce a na srdce jsou Poděbrady!
Největší změny oproti předchozím ročníkům doznal program a formát konference. Protože je obtížné
zajistit při tak širokém pojetí bienálních konferencí VODA, aby plenární přednášky zaujaly všechny
účastníky konference, rozhodl se programový výbor pro rok 2011 zkusmo zkrátit plenární sekci pouze
na první dopoledne. Cílem přednáškové části konference nebylo ani tak sdělování informací o
konkrétních řešeních, projektech apod., ale seznámení se se základními aktuálními problémy oboru a
jejich diskuse. Konference poskytla účastníkovi čas, aby se oprostil od svých každodenních úkolů a
povinností a v kreativním prostředí se zamyslel nad širšími souvislostmi svého oboru. Řešení
konkrétních problémů bylo přesunuto do paralelních sekcí, které měly spíše charakter diskusních
seminářů. Na jejich přípravě se kromě programového výboru konference podílely příslušné odborné
skupiny CzWA. Každá z pořádajících odborných skupin vybrala pro danou sekci moderátora, který
zároveň plnil úlohu tzv. zpravodaje, který shrnul hlavní projednávaná témata i výsledky diskuse z
odborné sekce v závěrečné plenární sekci.
V úvodní plenární sekci bylo prezentováno 5 přednášek pokrývajících svým zaměřením aktuální
témata, která stojí před vodním hospodářstvím v ČR a která jsou považována za důležitá i v rámci
mezinárodních odborných akcí EWA a IWA. Programový výbor si velmi cení, že se těchto zásadních a
klíčových přednášek ujali odborníci, kteří svými znalostmi a rozhledem garantovali kvalitu těchto
sdělení:
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Naplňování cílů legislativy evropských společenství v ČR
P. Punčochář, MZe
Zásobování pitnou vodou – měnící se požadavky na kvalitu, množství a technologie
P. Dolejš, WE&T Team a VUT Brno
Udržitelné hospodaření se srážkovou vodou v České republice ve městech (blízké) budoucnosti
D. Stránský a I. Kabelková, ČVUT Praha
Odpadní voda jako zdroj surovin a energie – technologické trendy 21. století
P. Chudoba a O. Beneš, Veolia Voda Česká republika
Důvody pro a možnosti opětovného využívání vyčištěných odpadních vod
J. Wanner, VŠCHT Praha a CzWA
Témata pojednaná v této plenární sekci byla dále detailněji rozvíjena a diskutována v paralelních
sekcích. První den odpoledne a druhý den dopoledne se odborný program rozdělil do tří paralelních
proudů (tj. šest půldenních sekcí), jejichž náplň zajišťovaly s pomocí programového výboru odborné
skupiny CzWA. Pro odborné skupiny představovalo toto uspořádání možnost představit výsledky
činnosti i kolegům z jiných odborných skupin, kteří se třeba nezúčastňují pravidelných odborných
seminářů a jiných akcí těchto skupin. V případě komplexnějších témat se na programu sekce podílely
i dvě či více odborných skupin. Na základě zaslaných abstraktů příspěvků se podařilo sestavit
přednáškový a diskusní program těchto odborných sekcí:
1. Koncepční, technické a provozní otázky zásobování měst a obcí pitnou vodou, odvádění
odpadních vod a jejich čištěn, odvádění a využívání srážkových vod z urbanizovaných území.
2. Čištění odpadních vod v rurálních, horských a rekreačních oblastech. Hledání kompromisů mezi hitech a low-tech přístupy. Legislativní problémy.
3. Sloučeniny dusíku a fosforu ve vodách: toxicita, eutrofizace, možnosti řešení nadměrného vnosu
těchto sloučenin do povrchových i podzemních vod. Řízení jakosti vod v tocích a nádržích.
4. Nové poznatky z nitrifikace a denitrifikace.
5. Odpadní vody jako zdroj surovin a energie, nakládání s čistírenskými kaly.
6. Moderní technologie a zařízení pro úpravu pitných vod a čištění odpadních vod. Nové metody
detekce znečištění.
Podobně jako v minulých letech byla významně podporována i další forma odborné prezentace, a to
formou posterových sdělení. V Kongresovém centru byla vyhrazena samostatná místnost pro
vystavování posterových sdělení i pro diskuse s autory posterů. I na této bienální konferenci proběhla
tedy soutěž O cenu předsedy CzWA za nejlepší posterové sdělení. Vzhledem k značné různorodosti
témat posterových sdělení byla i letos soutěž rozdělena do dvou kategorií. Plné texty posterových
sdělení jsou rovněž obsaženy ve sborníku z konference.
Vítězi soutěže o Cenu předsedy CzWA pro nejlepší posterová sdělení se stali v sekci „Výzkum a vývoj“:
1. místo

Odstranění sulfidové inhibice denitrifikantů dávkováním těžkých kovů
J. Bartáček, I. Manconi a Piet N.L. Lens

2. místo

Anoxická granulácia v zaradenom denitrifikačnom reaktore počas zimných
mesiacov
I. Jonatová, K. Galbová, L. Babjaková, M. Drtil

3. místo

Sledování vlivu složení odpadních vod na účinnost odstraňování fosforu chemickým
srážením
E. Sýkorová, J. Wanner, T. Fuka
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a v sekci „Aplikovaná věda, technologie a inženýrství“
1. místo

Monitoring průtoku v systémech městského odvodnění na základě numerické
analýzy obrazu ze CCD kamery
V. Bareš

2. místo

Enzymatické čistenie reálnych priemyselných vôd s vysokým obsahom fenolických
zlúčenín
T. Mackuľak, I. Bodík

3. místo
(dělené)

Porovnanie mezofilnej a termofilnej fermentácie čistiarenského kalu a
kuchynských odpadov
M. Kubaská, S. Sedláček, S. Lehotská, I. Bodík
Removal of As(V) and Ni(II) from aqueous solution by nanoscale magnetic γ- Fe2O3
Dong Nguyen Thanh, N. Strnadová, P. Ulbrich

Plenární sekce 9. bienální konference Voda 2011

Konference a semináře pořádané odbornými skupinami či s jejich podporou
Název:

Vodárenská biologie 2011

Místo:

SZÚ, Praha

Termín:

2. -3. února 2011

Anotace:

28. ročník konference zaměřené na problematiku povrchových vod z hlediska
legislativy, mikrobiologie, hydrobiologie a chemického složení, dále na
problematiku pitných a koupacích vod a problematiku vodárenských procesů. Již
tradičně byl na konferenci zařazen blok týkající se odpadních vod.

Organizace:

VŠCHT v Praze, Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Česká limnologická
společnost, VÚVH, Československá asociace vodárenských expertů, CzWA ČR,
Biologické centrum AV ČR, v.v.i.

Účastníků:

150

Výstupy:

Tištěný sborník
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Název:

2. mezinárodní konference Voda v krajině - Cesty k udržitelnému využívání
vodních zdrojů

Místo:

Praha, Městská knihovna Magistrátu Hlavního města Prahy

Termín:

9. - 10. února 2011

Anotace:

Mezinárodní konference Voda v krajině 2011 navazovala na předchozí konferenci
(Praha, únor 2009) a zabývala se v širším smyslu problematikou znečištění
povrchových vod z bodových i nebodových zdrojů v modelovém vodárenském
povodí Želivky. Za účasti našich i zahraničních expertů byly diskutovány návrhy
integrovaného vodohospodářského managementu a opatření pro omezování
rizika eutrofizace vod a krajiny.

Organizace:

B.I.D. services s.r.o., s odbornou garancí CzWA (OS DZ CzWA)

Účastníků:

97 přihlášených účastníků (státní správa, správci vodních toků, samospráva obcí,
výzkumné instituce, university, zahraniční experti, komerční subjekty, NNO, tisk)

Výstupy

Sborník přednášek pro účastníky, elektronická podoba některých prezentací,
výstupy z diskusního panelu byly publikovány například v časopise Vodní
hospodářství

Název:

4. Konference řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod – Blansko
2011

Místo:

Blansko

Termín:

24. -25. února 2011

Anotace:

4. konference se zabývala, podobně jako všechny předcházející, novými
technologiemi a postupy čištění komunálních odpadních vod v místech, kde jsou
zvláštní důvody k přísným požadavkům na vysokou účinnost procesu čištění a
odstraňování nutrientů.

Organizace:

CzWA, OS REP

Název:

Odborný seminář Přínosy rozšířeného monitoringu a řízení pro provoz ČOV

Místo:

Praha

Termín:

1. března 2011

Anotace:

Měření a řízení technologických parametrů na čistírnách odpadních vod je
dynamicky se rozvíjejícím oborem v rámci technologie vody. Poslední tři roky
přinesly řadu nových aplikací měření a řízení na ČOV nejen v ČR a SR, a nasbíralo
se tak dostatek dat, poznatků a zkušeností pro specializovaný seminář. V
programu se objevily příspěvky založené nejen na praktických zkušenostech, ale i
na správné aplikaci teorie aktivačního procesu. Velký zájem účastníků, kvalita
přednášek i diskuse ukazují na to, že organizátoři semináře uspořádali akci, která
odpovídá na aktuální otázky, které se v oboru čištění odpadních vod řeší.

Organizace:

Hach-Lange s.r.o. pod záštitnou odborné skupiny CzWA Městské ČOV ve
spolupráci s Ústavem technologie vody a prostředí VŠCHT Praha

Účastníků:

100
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Název:

Odborný seminář Problematika dosazovacích nádrží ČOV do 2000 EO

Místo:

Praha

Termín:

9. března 2011

Anotace:

Hlavním důvodem pro uspořádání tohoto semináře bylo to, že se neustále v praxi
setkáváme s velkým počtem realizací, které nesplňují ani základní technické
návrhové parametry dané platnými normami a letitými praktickými zkušenostmi.
Protože se nejedná vždy pouze o chybu konstrukční, ale mnohdy je celý systém
jen špatně provozován, bylo cílem semináře prezentovat a diskutovat nejenom
konstrukční postupy při návrhu dosazovacích nádrží a jejich příslušenství, ale také
praktické zkušenosti při jejich provozu.

Organizace:

Odborná skupina Městské čistírny odpadních vod CzWA ve spolupráci s Ústavem
technologie vody a prostředí VŠCHT Praha

Účastníků:

90

Název:

Seminář Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod

Místo:

Moravská Třebová

Termín:

5. -6. dubna 2011

Anotace:

Seminář je zaměřen na aktuální otázky a praktické zkušenosti z provozu čistíren
odpadních vod. Úvodní blok semináře byl jako již tradičně zaměřen na novinky z
oborové legislativy. Další přednáškové bloky byly tematicky zaměřeny na
problematiku odstraňování nutrientů, separaci aktivovaného kalu ať už v
tradičních dosazovacích nádržích nebo s využitím membránových technologií,
hodnocení aeračních systémů, provozování kanalizací a kalovému hospodářství.

Organizace:

VHOS, a.s. Moravská Třebová ve spolupráci s odbornou skupinou Městské čistírny
odpadních vod CzWA

Účastníků:

330

Název:

Odborný seminář Průmyslové odpadní vody a legislativní souvislosti

Místo:

Praha, VŠCHT

Termín:

27. dubna 2011

Anotace:

Seminář byl seznamovacím jednáním členů nově založené OS POV, kde většina
členů prezentovala svoje aktivity v široké oblasti nakládání s průmyslovými
odpadními vodami. Dále byly prezentovány moderní technologie, specifická
zařízení a problematika legislativy v oblasti čištění průmyslových odpadních vod.

Organizace:

OS POV ve spolupráci s VŠCHT Praha

Účastníků:
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Název:

Odborný seminář Úspora energie ve vodním hospodářství

Místo:

Praha

Termín:

12. května 2011

Anotace:

Pět přednášek zabývajících se uvedenou problematikou z různých úhlů pohledu a
následná diskuse (jak s přednášejícími, tak i neformální mimo přednáškový sál),
byly opět účastníky hodnoceny jako přínosné. Seminář znovu potvrdil, že
problematika úspor energií a postupy jak jich dosahovat jsou aktuálním
předmětem zájmu i samotné vodohospodářské veřejnosti.

Organizace:

OS TZVC

Účastníků:

29

Název:

ČOV pro objekty v horách - přírodní řešení nebo high tech?

Místo:

Pec pod Sněžkou

Termín:

19. -20. května 2011

Anotace:

První ročník semináře zabývající se problematikou čištění odpadních vod z
ubytovacích objektů v horských oblastech (zejména CHKO) z pohledu nové
legislativy, z pohledu správy CHKO a z pohledu možných technických řešení. To jak
z hlediska high tech, tak i z hlediska přírodních způsobů čištění.

Organizace:

OS ČAO pod záštitou KRNAP

Účastníků:

51

Název:

Srážkové vody

Místo:

Brno, BVV

Termín:

26. května 2011

Anotace:

Doprovodný program k WATENVI Brno představující problematiku srážkových vod
v urbanizovaných povodích v širších souvislostech, doplněný o možnosti
financování a praktické aplikace.

Organizace:

OS OUÚ, MPO

Účastníků:

25

Název:

Kolokvium k fosforu

Místo:

Vysoká škola chemicko technologická v Praze

Termín:

14. července 2011

Anotace:

Neformální setkání odborníků z různých oborů a odborná diskuse k tématu
hodnocení zátěže povodí vodárenské nádrže Švihov fosforem z bodových i
nebodových zdrojů a možná opatření pro omezování zátěže vod a krajiny
nutrienty.

Organizace:

A.R.C., spol s r.o. (OS DZ CzWA) s odbornou garancí VŠCHT

Účastníků:

24 přihlášených účastníků ze 12 organizací (především výzkumné instituce a
university), NNO, komerční subjekty

Výstupy:

Teze rozesílané v rámci Programu pro kolokvium, Zápis z kolokvia
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Název:

XI. ročník konference Městské vody

Místo:

Velké Bílovice

Termín:

6. -7. října 2011

Anotace:

XI. ročník konference se tradičně zaměřoval na problémy odvádění vod
z urbanizovaných území, a to zejména na případové studie a nové technologie.
Letošní ročník byl zaměřen též na odvodnění méně specifických staveb, jakými
jsou například tunely.

Organizace:

ARDEC spol. s r.o. pod záštitou OS OUÚ

Výstupy:

Tištěný sborník

Název:

Konference Hydroanalytika 2011

Místo:

Hradec Králové

Termín:

13. -14. září 2011

Anotace:

4. ročník konference se zabýval aktuální legislativou a normami v oblasti
hydroanalytiky, výměně zkušeností z různých typů monitoringu vod, vzorkování
vody a sedimentů, laboratorní praxe a analytických metod. Dále byly
prezentovány metody a výsledky stanovení nových nebezpečných polutantů
moderními analytickými metodami (pesticidy, léčiva, perfluorované tenzidy).

Organizace:

CSlab, spol. s r.o. ve spolupráci s ÚTVP VŠCHT Praha a s odbornou garancí CzWA
(OS AM)

Účastníků:

150

Výstupy:

Tištěný sborník

Název:

Konference Anaerobie 2011

Místo:

Klatovy

Termín:

14. -15. září 2011

Anotace:

Další ročník odborné konference s mezinárodní účastí, zaměřené na stav, rozvoj
a perspektivy anaerobních technologií v čistírenství, při zpracování odpadů a
využívání bioplynu, včetně právních aspektů.

Organizace:

OS K+O CzWA, AČE SR, CzBA, K&H-KINETIC, VH, VEOLIA-VODA

Účastníků:

100

Výstupy:

Tištěný sborník + CD

Název:

Interní seminář k problematice procesního míchání aparátů využívaných
v technologii čištění odpadních vod

Místo:

Rybníky u Moravského Krumlova

Termín:

11. listopadu 2011

Anotace:

3. ročník tradičního semináře zaměřeného na novinky v technice a postupu
navrhování míchadel pro procesní aparáty čistíren odpadních vod.

Organizace:

CzWA, OS REP za přispění ústavu procesního inženýrství ČVUT
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Plánované akce 2012
TERMÍN

MÍSTO KONÁNÍ

NÁZEV AKCE

1. - 2. února

Praha

Vodárenská biologie

15. -16. března

Banská Bystrica

Kaly a odpady

15. -16. března

Zlín

Voda Zlín

3. -4. dubna

Moravská Třebová

Nové metody a postupy při provozu ČOV

24. – 28. dubna

Brno

Mezinárodní stavební veletrh

26. dubna

Brno

Srážkové vody v územním plánování

26. dubna

Brno

Valná hromada CzWA

7. -11. května

Mnichov, Německo

IFAT

21. -24. května

Tábor

Pitná voda

24. -25. května

Benecko

ČOV pro objekty v horách

29. -30. května

Praha

Voda fórum 2012

19. září

Praha

Srážecí reakce při biologickém čištění odpadních vod

12. -14. září

Nový Smokovec

Mikrobiológia vody a životného prostredia

4. -5. října

Velké Bílovice

Městské vody

17. -19. října

Štrbské Pleso

Odpadové vody
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CzWA v kapce
KONTAKTNÍ ÚDAJE
Adresa

Asociace pro vodu ČR (CzWA), Masná 5, 602 00 Brno

IČ

44 99 43 97

Telefon

+420 543 235 303

Fax

+420 543 255 020

GSM

+420 737 508 640

E-mail

czwa@czwa.cz

Webové stránky

http://www.czwa.cz

ČLENSKÁ ZÁKLADNA
Počet členů individuálních

300

…z toho členů expertů

199

Počet členů korporativních

51

HOPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK za rok 2011
Výnosy

7 248

tis. Kč

Náklady

7 041

tis. Kč

…z toho provozní dotace

3 940

tis. Kč

207

tis. Kč

Výsledek
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Korporativní členové
ABESS, s.r.o.

AERZEN CZ s.r.o.

Pražská 24 273 51 Unhošť
tel.: 233 313 086 fax.: 233 313 086
www.abess.cz, abes@wo.cz

U Stadionu 2 690 02 Břeclav
tel.: 519 326 657 fax.: 519 326 657
www.aerzen.cz, info@aerzen.cz

ALFA LAVAL spol. s r.o.

ANTAREZ AZV, s.r.o.

U nákladového nádraží 6 130 00 Praha 3
tel.: 234 710 700, 750 fax.: 234 710 705
www.alfalaval.cz,daniel.kramar@alfalaval.com

U hřiště 2 750 02 Přerov – Dluhonice
tel.: 581 212 591 fax.: 581 212 505
www.antaresazv.cz, info@a-azv.cz

AQUABOX spol. s r.o.

AQUA-STYL spol. s r.o.

Nad Královskou oborou 43 170 00 Praha 7
tel.: 233 377 064 fax.: 220 571 095
www.volny.cz/aquabox, aquabox@volny.cz

U Cihelny 438/6 796 07 Držovice
tel.: 775 851 943 fax.: 582 365 079
www.aqua-styl.cz, aqua-styl@aqua-styl.cz

ARKO-TECHNOLOGY, a.s.

ASHLAND CZ s.r.o.

Vídeňská 108 619 00 Brno
tel.: 724 111 163 fax.: 547 423 221
www.arko-brno.cz,
marcela.cesalova@arko-brno.cz

Uzavřená 1 182 00 Praha 8
tel.: 602 344 265 fax.: 284 682 260
www.ashland-water.com,
mpribyl@ashland.com

ASIO, spol. s r.o.

BONNEL Technologie s.r.o.

Tuřanka 1 627 00 Brno
tel.: 548 428 111 fax.: 548 428 100
www.asio.cz, asio@asio.cz

Pražská 25a 350 02 Cheb
tel.: 354 435 927 fax.: 354 431 124
www.bonnel.cz, info@bonnel.cz

DHI a.s.

DISA v.o.s.

Na Vrších 5 100 00 Praha 10
tel.: 267 227 111 fax.: 271 736 912
www.dhi.cz, k.pryl@dhi.cz, j.krejcik@dhi.cz

Barvy 784/1 638 00 Brno
tel.: 545 222 699 fax.: 545 222 706
www.disa.cz, sepel@disa.cz

EKONA spol. s r.o.

Endress+Hauser Czech s.r.o.

Nitranská 418, 460 07 Liberec
tel.: 482 710 091 fax.: 482 712 942
www.ekona.cz, novak@ekona.cz

Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4
tel.: 241 080 450 fax.: 241 080 460
www.cz.endress.com,
zuzana.macova@cz.endress.com

ENVI-PUR, s.r.o.

FONTANA R, s.r.o.

Wilsonova 420 392 01 Soběslav
tel.: 381 203 211 fax.: 381 251 739
www.envi-pur.cz, envi-pur@envi-pur.cz

Příkop 4 602 00 Brno
tel.: 545 175 851 fax.: 545 215 933
www.fontanar.cz, fontanar@fontanar.cz
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FORTEX-AGS, a.s.

GESS-CZ, s.r.o.

Jílová 1550/1 787 92 Šumperk
tel.: 583 310 111 fax.: 583 215 070
www.fortex-ags.cz, krnavek@fortex-ags.cz

Potštátská 655 753 01 Hranice
tel.: 581 677 776 fax.: 581 677 702
www.gess.cz, novosad.a@gess.cz

HACH LANGE s.r.o.

HST Hydrosystémy s.r.o.

Zastrčená 1278/8 141 00 Praha 4 – Chodov
tel.: 272 124 545 fax.: 272 124 546
www.hach-lange.com
ladislav.slovak@hach-lange.cz

Školní 14 415 01 Teplice
tel.: 417 500 562 fax.: 417 559 510
www.hydrosystemy.cz,
fiala@hydrosystemy.cz

HUBER CS spol s .r.o.

IN-EKO TEAM s.r.o.

Cihlářská 19 602 00 Brno
tel.: 541 215 635 fax.: 541 216 835
www.hubercs.cz, hladik@hubercs.cz

Trnec 1734 666 03 Tišnov
tel.: 549 415 534 fax.: 549 412 383
www.in-eko.cz, secretary@in-eko.cz

KEMIFLOC, a.s.

KERAMO STEIZEUNG s.r.o.

Nábř. Dr. E. Beneše 24 750 62 Přerov
tel.: 581 701 931 fax.: 581 701 933
www.kemifloc.cz, filip.cervenka@kemifloc.cz,
vera.novotna@kemifloc.cz

Husova ul. 21 370 05 České Budějovice
tel.: 387 981 303 fax.: 387 981 487
www.keramo-kamenina.cz
kozlik@keramo-kamenina.cz

K&K TECHNOLOGY, a.s.

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s.

Zlatnická 33 339 01 Klatovy
tel.: 376 356 104 fax.: 376 322 771
www.kh-kinetic.cz , fialka@kh-kinetic.cz

Okružní 19a 638 00 Brno
tel.: 549 125 800 fax.: 549 125 900
www.kpria.cz, blaha@kpria.cz

KUNST, spol. s r.o.

LentiKat´s a.s.

Palackého 1906 753 01 Hranice
tel.: 581 606 441 fax.: 581 606 941
www.kunst.cz, gabriel@kunst.cz

Evropská 846/176a 160 00 Praha 6
tel.: 224 362 460 fax.: 224 362 463
www.lentikats.eu, mrakota@lentikats.eu

Messer Technogas s.r.o.

OHL ŽS, a.s.

Zelený pruh 99 140 02 Praha 4
tel.: 241 008 100 fax.: 241 008 140
www.messer.cz, messer.technogas@messer.cz

Burešova 938/17 660 02 Brno
tel.: 541 571 111 fax.: 541 572 262
www.ohlzs.cz, spudilova@ohlzs.cz

OMS WALTER, spol. s r.o.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.

Libušino údolí 8 623 00 Brno
tel.: 547 221 908 fax.: 547 221 907
www.omswalter.cz, omswalter@omswalter.cz

Vlkovská 279 595 12 Velká Bíteš
tel.: 566 822 111 fax.: 566 822 135
www.pbsvb.cz, info@pbsvb.cz
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Pražská vodohospodářská společnost a.s.

PREFA KOMPOZITY, a.s.

Žatecká 110/2 110 00 Praha 1 – StaréMěsto
tel.: 737 255 250 fax.: 257 532 306
www.pvs.cz, kinkorj@pvs.cz

Kulkova 10/4231 615 00 Brno
tel.: 541 583 208, 297 fax.: 549 254 556
www.prefa-kompozity.cz,kompozity@prefa.cz

PROSTŘEDÍ A FLUIDNÍ TECHNIKA s.r.o.

PURITY CONTROL, spol. s r.o.

Nad Bezednou 201 252 61 Dobrovíz
tel.: 233 311 389 fax.: 233 311 290
www.pft-uft.cz, pft@pft-uft.cz

Přemyslovců 30 709 00 Ostrava
tel.: 596 632 129 fax.: 596 632 139
www.puritycontrol.cz, purity@iol.cz

QH SERVIS, spol. s r.o.

REKUPER SYCHROV s.r.o.

Pivovarská 274 686 01 Uherské Hradiště
tel.: 572 545 646 fax.: 572 545 931
www.qhservis.cz, info@qhservis.cz

Husa 28 463 44 Sychrov
tel.: 482 464 611 /M, 485 159 092 /P
www.rekuper.cz, ipotuzak@volny.cz

ROLIOL spol. s r.o.

SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o.

Přerovská 381 751 05 Kokory
tel.: 581 746 296 fax.: 581 746 295
www.roliol.com, roliol@iol.cz

Dlažánky 305 769 01 Holešov
tel.: 573 398 723 fax.: 573 399 098
www.satturn.cz, satturn@satturn.cz

Siemens, s.r.o.

SKANSKA a.s.

Siemensova 1 155 00 Praha 13
tel.: 541 191 748 fax.: 541 191 749
www.siemens.cz,jan.svejnoha@siemens.com

Líbalova 1/2348 149 00 Praha 4 – Chodov
tel.: 267 095 111
www.skanska.cz, jiri.zima@skanska.cz

SMP CZ, a.s.

SOKOFLOK, s.r.o.

Pobřežní ulice 667/78 186 00 Praha 8
tel.: 222 185 111
www.smp.cz, pavlic@smp.cz

Tovární 1362 356 05 Sokolov
tel.: 352350711-4 fax.: 352 350 710
www.sokoflok.cz, info@sokoflok.cz

ŠEBESTA spol. s r.o.

TopolWater s.r.o.

Svatoborská 591 697 01 Kyjov
tel.: 518 612 307 fax.: 518 612 309
www.sebesta.cz, vasickova@sebesta.cz

Nad Rezkovcem 1114 286 01 Čáslav
tel.: 602 776 324 fax.: 327 313 004
www.topolwater.com,
ekrupickova@topolwater.cz

VHOS, a.s.

VHZ-DIS, spol. s r.o.

Nádražní 6 571 01 Moravská Třebová
tel.: 461 357 132 fax.: 461 357 190
www.vhos.cz, b.kolarikova@vhos.cz

Mírová 25 618 00 Brno
tel.: 548 129 011 fax.: 548 129 044
www.vhz-dis.cz, sebesta@vhz-dis.cz

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST a.s.

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Soběšická 820/156 638 00 Brno
tel.: 545 532 362 fax.: 545 222 674
www.vastd.cz, info@vastd.cz

Píšťovy 820 53701 Chrudim III
tel.: 469 682 303-5 fax.: 469 682 310
www.ekomonitor.cz, kaspar@ekomonitor.cz

VTA Česká republika, spol. s r.o.
Větrná 72 370 05 České Budějovice
tel.: 385 514 747, fax.: 385 514 748, www.vta.cc, ihajkova@vta.cc
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CzWA Introduction
The Czech Water Association (CzWA) associates experts, companies and institutions wishing to
contribute to the effective and sustainable development in the field of water management and water
environment protection. CzWA came into being in 2009 by transformation of the Association of
Wastewater Treatment Experts (AČE ČR) established in 1992. Whereas the activities of AČE ČR
focused mainly on the field of collection and treatment of municipal and industrial wastewaters and
sludge and wastes treatment, the scope of CzWA is much broader covering all areas of water
management targeting at the improvement of the surface and ground waters quality. The main tasks
of CzWA are the following:










Exchange of knowledge and experience among the CzWA members and experts outside CzWA,
Specialised education of CzWA members and experts non members,
Import of expert knowledge to the Czech Republic,
Issuing of technical publications and other materials,
Organizing of seminars, colloquia, conferences, schoolings, exhibitions, and technical excursions,
Active participation at the creation of technical standards and methodologies,
Cooperation with public and state authorities,
Providing expert, advisory and consulting services,
Representation and active participation of CzWA members in Czech and international associations
of similar professional orientation,
 Support of the needs of the CzWA members, which are in harmony with the CzWA ethical codex.
The principle body of CzWA is its general assembly. In the mean time, CzWA is controlled by the
management committee deciding on organizational and economical issues, coordinating activities of
specialists groups, recruitment new members etc. The management committee is checked by the
revision committee. The daily agenda is carried out by the secretary. Expert activities are performed
in the framework of specialists groups associating the individual CzWA members.
Specialists groups are formed either regularly or ad hoc. The activities within the groups are
voluntary and open also to CzWA non members. At the end of 2011, there were twelve regular
specialist groups:







Urban drainage
Industrial wastewaters
Diffuse pollution
Surface waters
Water biology
Water treatment








Municipal wastewater treatment plants
Small and domestic wastewater treatment plants and separators
Solutions of extreme requirements on wastewater treatment
Sludges and wastes
Analysis and measurement
Technological devices for drinking water and wastewater
treatment

In 2011 CzWA associates 300 individual members and 51 corporations. The total revenues were
7,248 thousands CZK and total costs 7,041 thousands CZK.

Jana Šmídková
CzWA Secretary
The Czech Water Association
Masná 5, 602 00 Brno
CZECH REPUBLIC

Phone:
Fax:
GSM:
E-mail:
Web:
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+420 543 235 303
+420 543 255 020
+420 737 508 640
czwa@czwa.cz
http://www.czwa.cz

