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Výbor CzWA 

 

Ing. Břetislav Krňávek, Ph.D. 
předseda 
 
FORTEX-AGS, a.s. 
Jílová 1550/1, 787 92 Šumperk 
Tel.: +420 583 310 277 
e-mail: krnavek@fortex-ags.cz 

Ing. David Stránský, Ph.D. 
místopředseda 
 
České vysoké učení technické 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 

RNDr. Marcela Česalová 
hospodářka 
 
ARKO Technology, a.s. 
Vídeňská 108, 619 00 Brno 
Tel.: +420 585 944 321 
e-mail: marcela.cesalova@arko-brno.cz  

doc. Ing. Jitka Malá, Ph.D. 
vedoucí sekretariátu 
 
Vysoké učení technické v Brně 
Fakulta stavební, Ústav chemie 
Žižkova 17, 662 37 Brno 
Tel.: +420 541 147 637 
e-mail: mala.j@fce.vutbr.cz 

Ing. Martin Fiala, Ph.D. 
řízení odborných skupin 
 
Středočeské vodárny, a.s. 
U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno 
Tel.: +420 725 386 575 
e-mail: martin.fiala@svas.cz 

Ing. Karel Hartig, CSc. 
spolupráce s korporativními členy 
 
HYDROPROJEKT CZ a.s. 
Táborská 31, 140 16 Praha 4 
Tel.: +420 261 102 431 
e-mail: karel.hartig@hydroprojekt.cz 

Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D. 
spolupráce s individuálními členy 
 
1. SčV, a.s. 
Ke Kablu 971, 110 00 Praha 10 
Tel.: +420 318 494 243 
e-mail: msrb@1scv.cz 

Ing. Vladimír Langer 
organizační zajištění konferencí a seminářů 

 
GRADIENT EKO s.r.o 
Holandská 3, 570 01 Moravská Třebová 
Tel.: +420 602 356 504 
e-mail: vla.langer@seznam.cz 

Dr. Ing. Ivana Kabelková 
spolupráce se zahraničím 
 
České vysoké učení technické 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. Milan Lánský, PhD. 
web a propagace 
 
1. SčV, a.s. 
Ke Kablu 971, 110 00 Praha 10 
Tel.: +420 318 622 631 
e-mail: mlansky@1scv.cz 
 

prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. 
spolupráce se zahraničím 
 
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 
Fakulta technologie ochrany prostředí 
Technická 5, 166 28 Praha 6 – Dejvice 
Tel.: +420 220 443 149 
e-mail: jiri.wanner@vscht.cz 

Sekreteriát 
Jana Šmídková 
 
Masná 5 
602 00 Brno 
Tel.: +420 543 235 303, +420 737 508 640 
Fax.: +420 543 255 020 
e-mail: czwa@czwa.cz 
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Úvodní slovo předsedy 

 
Vážení členové asociace, 
 
dostává se Vám do rukou již třetí ročenka Asociace pro vodu ČR (CzWA). 
 
Máme za sebou rok 2012, na jehož konci jsme oslavili kulatiny naší Asociace –      
20. výročí. Pokud se podíváme na předchozích 20 let, pak je to velmi dlouhá cesta 
od prvotního nadšení, založení pevných základů, postupné péče o dítko, hledání 

cesty a budování Asociace na vysoké odborné bázi, až po zjištění, že dítko dospělo. Tím vznikla 
nutnost přehodnotit zaměření Asociace a provést nezbytnou restrukturalizaci. K tomuto kroku 
muselo zákonitě dojít, protože se jednotlivé obory v oblasti „malé“ vody stále více sbližují a pokud si 
Asociace chtěla zachovat vysokou odbornou úroveň, pak nebylo možné řešit pouze malou dílčí část. 
Jsem velmi rád, že se nám podařilo i zlepšit informovanost jak členské základny, tak i odborné 
veřejnosti. Dokladem je i to, že se Vám dostává do rukou tato ročenka. 
 
Jestliže se krátce ohlédneme za předchozím rokem, pak je to rok budování nového typu asociace - 
Asociace pro vodu ČR (CzWA). Odborný rozsah činnosti Asociace se již tak rozšířil, že v současnosti 
pracuje čtrnáct odborných skupin, které pokrývají oblasti od vodárenství a biologie vody včetně 
analytiky a měření, přes odvodňování území a čištění odpadních vod, až po povrchové vody, difúzní 
zdroje znečištění a energetické využití. 
 
Úspěšně jsme navázali na předchozí období, kdy se podařilo nejen rozšíření záběru Asociace, ale i 
udržení úspěšného prestižního členství v mezinárodních organizacích EWA a IWA. 
 
To pro nás znamená například i to, že na začátku září 2015 proběhne konference IWA o velkých 
čistírnách v Praze pod organizačním zajištěním CzWA s úzkou spoluprací s VŠCHT Praha 
(pravděpodobně na dlouhou dobu poslední v Evropě). 
 
Další schválená mezinárodní konference pod hlavičkou IWA je naplánována na září 2017 v Praze, a to 
se zaměřením na odvodnění urbanizovaných území opět pod organizačním zajištěním CzWA, 
tentokrát ve spolupráci s ČVUT Praha.  
 
Podařilo se i završit první etapu spolupráce Asociace se zahraničními asociacemi. Vedle již podepsané 
smlouvy o spolupráci s AČE SR a memoranda s DWA se podařilo uzavřít i memorandum s ÖWAV a 
také se Slovenským národným komitétem IWA. 
 
S potěšením mohu konstatovat, že přes nemalé problémy náš kmenový časopis Vodní hospodářství, 
který patří do skupiny recenzovaných časopisů s vyšším odborným hodnocením, si udržel vysokou 
odbornou úroveň. Dlouhodobá spolupráce byla vidět i na výstavě ENVIBRNO, kde byl společný stánek 
Vodního hospodářství a CzWA. 
 
Jak jsem již informoval v loňském roce, úspěšně pracujeme druhým rokem v programu 
celoevropských vzdělávacích programů - Výzva „52“, který je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců 
pro naše korporativní členy. Jedná se o tříletý vzdělávací program plně hrazený z evropských fondů. 
 
Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří se na úspěšné činnosti asociace aktivně podíleli a popřál jim 
mnoho úspěchů v následujícím období jak v osobním, tak odborném životě. 
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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 2012 existovalo 14 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 v roce 2012 tedy oslavila 20 let své činnosti. V dalším textu najdete stručné ohlédnutí 
za těmito oslavami. 
 
 

Jana Šmídková 
sekretariát CzWA 
The Czech Water Association 
Masná 5 
602 00 Brno 

Phone: 
Fax: 
GSM: 
E-mail: 
Web: 

+420 543 235 303 
+420 543 255 020 
420 737 508 640 
czwa@czwa.cz 
http://www.czwa.cz   
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Oslavy 20 let činnosti  

prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc.  
 

Před dvaceti lety byla registrována nová odborná společnost, tehdy pod jménem Asociace 
čistírenských expertů ČR (AČE ČR). Pod tímto jménem působila asociace až do roku 2009, kdy 
proběhla přeregistrace pod novým jménem Asociace pro vodu ČR, ve zkratce CzWA. Dne 27. 
listopadu 2012 se sešli členové asociace v Brně, aby si slavnostním způsobem připomněli toto výročí 
a společně zavzpomínali na aktivity své i celé asociace. Setkání bylo zahájeno společným obědem 
přítomných členů a pozvaných hostů v hotelu Slavia. Poté se účastníci akce přemístili do sousedního 
Besedního domu, kde byla ve 13:30 hod. zahájena vlastní oslava dvaceti let působení této 
vodohospodářské odborné společnosti v ČR i v zahraničí.  
 
Slavnostní zasedání v Besedním domě moderoval místopředseda výboru CzWA Dr. D. Stránský. Ten 
spolu s předsedou výboru Dr. Krňávkem přivítal přítomné členy asociace a její hosty a předal slovo 
dvěma přednášejícím, kteří shrnuli dosavadní vývoj asociace. V první přednášce Ing. Oldřich Šamal 
shrnul vznik, vývoj a 20 let působení asociace v ČR, po něm pak prof. Jiří Wanner představil dvacet let 
zahraničních kontaktů a aktivit asociace.  
 
Na tuto přednáškovou část programu navázalo slavnostní předávání pamětních medailí vybraným 
jedincům a pamětních listů. Medaile byly předány jak individuálním členům asociace, tak i nečlenům, 
kteří osobně přispěli k rozvoji i k dosaženým úspěchům asociace. Pamětní listy byly předány 
zástupcům organizací, které s asociací úspěšně spolupracovaly na řešení odborných úkolů, na 
přípravě odborných akcí či jinak činnost asociace podporovaly. Zvláštní pamětní list obdržela 
dlouholetá pracovnice sekretariátu asociace na Masné 5, paní Františka Školudová.  
 

 
Pamětní medaile CzWA Ing. Šamal při přednášce 

 
Na základě výběru provedeného přípravným výborem oslav a po schválení předsednictvem výboru 
CzWA byly medaile CzWA a Pamětní listy uděleny následujícím osobnostem a institucím: 
 
Medaile CzWA (členové asociace) 

Ing. Oldřich Šamal, čestný člen RNDr. Jaroslav Sojka 
prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc., čestný člen Ing. Iveta Růžičková, PhD. 
RNDr. Jiří Batěk, CSc. Ing. Břetislav Krňávek, PhD. 
Ing. Pavel Matuška Ing. Martin Fiala, PhD. 
Ing. Karel Sýkora, CSc. Ing. Petr Prax, PhD. 
Ing. Vladimír Langer Ing. Karel Hartig, CSc.
Ing. Karel Plotěný Ing. Richard Gál 
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Medaile CzWA (nečlenové asociace z ČR)  

Ing. Václav Stránský, šéfredaktor Vodního hospodářství  
RNDr. Pavel Punčochář, CSc., Ministerstvo zemědělství ČR  
doc. Ing. Josef Koubek, CSc., VŠCHT Praha    
 
Medaile CzWA (nečlenové asociace ze zahraničí)  

prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD., AČE SR, Slovensko  
doc. Ing. Igor Bodík, PhD., AČE SR, Slovensko  
Dipl.-Ing. Johannes Lohaus, DWA, Německo  
Dipl.-Ing. Manfred Assmann, ÖWAV, Rakousko  

 
Pamětní listy  

Paní Františka Školudová Asociácia čistiarenských expertov SR 
Sdružení oboru vodovodů a kanalizací (SOVAK) Československá asociace vodárenských expertů 
Vysoká škola chemicko-technologická Praha Slovenský národný komitét IWA 
MZe ČR, sekce vodního hospodářství MŽP ČR, odbor ochrany vod 
ČVUT v Praze, Fakulta stavební Vysoké učení technické Brno 

Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, 
Abwasser und Abfall e.V. (DWA) 

Österreichischer Wasser- und Abfallwirtschafts-
verband (ÖWAV) 

International Water Association (IWA) European Water Association (EWA) 
 
Krátký sestřih z průběhu slavnostního odpoledne můžete shlédnout na You Tube pod heslem 
„Slavnostní konference u příležitosti 20. výročí vzniku CzWA“. 
 

 
Slavnostní prostředí Besedního domu Převzetí daru od AČE SR 

 
V průběhu předávání medailí a pamětních listů byl v sále promítán film o asociaci a po skončení 
oficiální části oslav byl pro přítomné členy asociace a hosty uspořádán ve foyer Besedního domu raut. 
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Zpráva o činnosti výboru 

 
Valná hromada 
 
Ve čtvrtek 26. 4. 2012 proběhla v Kongresovém centru Výstaviště Brno a.s. (sál D) 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 třináct: 

� Malé domovní čistírny a odlučovače � Technologická zařízení pro vodárenství a čistírenství 
� Odvodňování urbanizovaných území � Městské čistírny odpadních vod 
� Kaly a odpady � Povrchové vody 
� Analýza a měření � Difúzní zdroje znečištění 
� Průmyslové odpadní vody � Energie a odpadní vody 
� Biologie vody � Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních 

vod � Vodárenství 
 
Usnesení valné hromady obsahovalo následující body: 

1) Valná hromada schvaluje zprávu o činnosti výboru CzWA, zprávu o činnosti odborných skupin a 
zprávu o hospodaření za rok 2011. 

2) VH bere na vědomí zprávu revizní komise včetně požadavku na zasílání zápisů z výborů CzWA 
členům revizní komise. 

3) Valná hromada bere na vědomí, že proběhla inventarizace majetku na sekretariátě CzWA 
doporučená revizní komisí na valné hromadě dne 25. 5. 2011. Nebyly shledány žádné nedostatky. 

4) Valná hromada schvaluje, aby výše členských příspěvků pro rok 2013 zůstala nezměněna. 
 
Usnesení VH bylo přijato všemi hlasy 
 
10. bienální konference Voda 2013 
 
Podstatná část činnosti výboru v druhé polovině roku 2012 byla věnována přípravě bienální 
konference Voda 2013. Jako místo konání byly po předchozí kladné zkušenosti opět zvoleny 
Poděbrady.  Bude se jednat o jubilejní 10. ročník bienální konference a cílem přípravných výborů je 
dostát pověsti předchozích konferencí CzWA na úrovni společenské i odborné. Více informací lze najít 
v sekci Plánované akce 2013. 
 
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. 
 
Na úrovni CzWA byla v roce 2012 podepsána dohoda o spolupráci s rakouskou asociací 
Österreichischer Wasser- und Abfallwirtschaftsverband (ÖWAV), a to 9. května při příležitosti výstavy 
IFAT v Mnichově. Během roku byla dojednána též spolupráce se Slovenským národným komitétom 
IWA (SNK IWA); text vzájemné dohody byl následně podepsán 14. června při příležitosti výstavy 
AQUA Trenčín. 
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Další 
 
� Při příležitosti 20. výročí založení asociace bylo uspořádáno slavnostní zasedání v brněnském 

Besedním domě dne 27. listopadu. Pro členy CzWA i pro spolupracující organizace a jednotlivce 
bylo zajištěny upomínkové předměty. Výročí asociace doprovodily též informace o její historii 
v odborném tisku. 

� CzWA se již tradičně účastnila vodohospodářské výstavy ENVIRBNO, a to společnou prezentací 
s časopisem Vodní hospodářství. Zároveň se CzWA prezentovala v rámci stánku EWA na 
mezinárodní výstavě IFAT v Mnichově. 

� Druhým rokem probíhá řešení projektu s názvem „Dalším vzděláváním zaměstnanců členů 
Asociace pro vodu ČR k posílení jejich adaptability“ (více informací v sekci Zpráva o řešených 
projektech). 

� V roce 2012 vznikly dvě nové odborné skupiny, a to na začátku roku OS Energie a odpadní vody, 
jejíhož vedení se ujal Ing. Jan Bartáček, Ph.D. a v druhé polovině roku OS Životnost a obnova 
vodohospodářské infrastruktury pod vedením Ing. Lubomíra Macka, CSc., MBA. Ke konci roku 
2012 čítalo portfolio CzWA celkem 14 odborných skupin. 

� Již tradičně proběhl seminář pro korporativní členy, a to 26. dubna v Brně. 
� Byl vytvořen informační leták o CzWA v české (náklad 1000 ks) a anglické verzi (500 ks) a Zpráva o 

činnosti za rok 2011 (320 ks). 
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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        
E-learningu. Projekt je realizován po dobu 36 měsíců (od ledna 2011 do prosince 2013). 
 
Vzdělávací aktivity 
Od začátku realizace projektu do konce roku 2012 jsme uspořádali 133 kurzů pro 1449 úspěšných 
absolventů. Školení probíhaly v těchto klíčových aktivitách: 
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 (TC AV). 
Hlavním výstupem této spolupráce je předávání zajímavých nabídek technologické spolupráce ze 
strany TC AV. 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.  



12 
 

Zpráva o činnosti odborných skupin 

 

OS Městské čistírny odpadních vod 
e-mail: os-mcov@czwa.cz; web: http://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 

 
OS 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 2012 hlavní náplní práce 
skupiny příprava Technického doporučení CzWA pro navrhování a provozování dosazovacích nádrží 
s kapacitou do 2000 EO pro ČOV s aktivačním procesem. Členové skupiny tradičně spolupracovali na 
přípravě semináře v Moravské Třebové nejen jako spoluorganizátoři, ale i po stránce odborné náplně.  
 
Členové skupiny se aktivně účastnili několika odborných seminářů a konferencí a publikovali 
v odborných časopisech (zejména Vodní hospodářství a SOVAK). Nejvýznamnější akcí, na níž se 
členové skupiny v roce 2012 podíleli, byl seminář „Nové metody a postupy při provozování čistíren 
odpadních vod“ Moravská Třebová. 
 

  
 
V roce 2013 bude odborná skupina MČOV pokračovat v přípravě technického doporučení CzWA pro 
navrhování a provozování dosazovacích nádrží na ČOV s aktivačním procesem s kapacitou od 50 do 
2000 EO. Členové skupiny se budou podílet na přípravě seminářů „Voda v krajině 2013“ v Praze a 
„Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod“ v Moravské Třebové. Rovněž se 
budou podílet na přípravě a realizaci bienální konference „Voda 2013“ v Poděbradech. 
 
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; web: 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 2012 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 veletrhů ENVIBRNO a URBIS a na 
odborné náplni konference Městské vody. Stranou nezůstala ani normotvorná a publikační činnost. 
 
V mezinárodním rámci se OS (resp. CzWA společně s ČVUT v Praze) zúčastnila výběrového řízení na 
vlajkovou konferenci IWA v oblasti městského odvodnění International Conference on Urban 
Drainage (ICUD). Tato konference byla následně žádosti OS udělena a v září roku 2017 se bude její  
14. ročník konat v Praze. V 35 leté historii této konference to bude poprvé v zemích bývalého 
socialistického bloku. 
 
Mezi další akce skupiny patřily: 

� Vytvoření dotazníku pro zjištění úrovně hospodaření s dešťovými vodami v obcích ohrožených 
povodňovým rizikem, pro Ministerstvo zemědělství ČR 

� Realizace školení Problematika úpravy pitné vody a čištění odpadních vod, 11. 12. 2012, pro Státní 
fond životního prostředí ČR 

� Seminář Srážkové vody a územní plánování v rámci ENVIBRNO a URBIS, 26. 4. 2012 
� Odborná záštita 12. ročníku konference Městské vody ve Velkých Bílovicích, 4. -5. 10. 2012 
� Dokončení tvorby TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami (spolu s Fsv ČVUT) 
� 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 2013 se řadí účast na seminářích v rámci výstavy Vodovody-
Kanalizace, 10. bienální konference CzWA Voda a odborné zajištění konference Městské vody ve 
Velkých Bílovicích. Dále bude kladen důraz na rozběhnutí všech aktivit souvisejících s pořádáním 
konference ICUD v roce 2017. 
 
K odborné skupině se v současné době hlásí 39 odborníků, z nichž 30 je členy CzWA. 
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OS Malé a domovní čistírny a odlučovače 
e-mail:  os-cao@czwa.cz; web: http://www.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.: 728 011 926, e-mail: 
koller@ekosystem.cz 

 
Skupina CzWA ČAO (skupina pro malé čistírny a odlučovače, dříve AČE ČAO) je oficiální stálou 
skupinou CzWA ČR, která vznikla v roce 1999 podle jejích stanov a v současnosti pracuje podle stanov 
CzWA. Skupina je stálá a otevřená, tj. mohou se její činnosti účastnit všichni, a to i nečlenové CzWA, 
kteří jsou ochotni ve skupině pracovat, a jejíž cíle jsou jim blízké. Skupinu tvoří zástupci nejrůznějších 
oborů, organizací a firem- např. škol, podniků povodí, správy komunikací, výrobců apod. Skupina se 
podílí na tvorbě norem a předpisů, jejich vzájemné harmonizaci a harmonizaci s připravovanými 
předpisy EU a také na vzdělávání odborníků v jejich duchu. Hlavní cíl skupiny je pomáhat s přípravou 
legislativy a s šířením informací v této části vodního hospodářství. Skupina je sdružením odborníků 
zajímajících se o oblast decentrálního čištění odpadních vod a problematiku KVV (kusových 
vodohospodářských výrobků). 
 
Činnost OS v roce 2012 směřovala mj. na připomínky a seznamování veřejnosti s výrobkovým 
postupem v oblasti povolování domovních ČOV prostřednictvím několika článků v časopise Vodní 
hospodářství, na dvou pořádaných seminářích a na webových stránkách skupiny a jednotlivých členů. 
Skupina se aktivně účastnila na normotvorných a legislativních pracích z oboru skupiny (Metodika 
OZO), pořádány byly dva semináře – Čištění odpadních vod v horských oblastech 24 – 25. 5. 2012 
v Krkonoších a seminář Přírodní způsoby čištění vod 14. 11. 2012 v Brně. 
 
Skupina se aktivně zabývala problematikou čištění srážkových vod a problematikou OLK, členové 
připravovali odborné články na semináře, do časopisů, realizovali odborné exkurze a vedli veřejné 
diskuze. 
 
V roce 2013 bude stěžejním cílem odborné skupiny příprava a realizace několika tematických 
seminářů, z nichž lze jmenovat např. seminář Čištění odpadních vod v horských oblastech, který 
proběhne 30 – 31. 5. 2013 v Jeseníkách (Dolní Morava), seminář na půdě VŠCHT v Praze, určený pro 
výrobce ČOV a konaný dne 5. 4. 2013 s tématikou zaměřenou na certifikace ČOV, inspekce 
domovních ČOV, zkušenosti týkající se inspekcí domovních ČOV apod. Dále se budou členové skupiny 
aktivně účastnit na bienální konferenci CzWA s příspěvky z oblasti malých domovních čistíren. 
 
Stejně jako v předchozích letech bude pokračovat propagace a seznamování veřejnosti s výrobkovým 
postupem povolování domovních ČOV pomocí článků ve Vodním hospodářství, na seminářích a na 
webových stránkách CZWA, členové se budou i nadále účastnit na normotvorných a legislativních 
pracích z oboru skupiny (připravuje se změna evropské normy pro domovní ČOV a direktivy pro KVV). 
 
Členové budou v roce 2013 aktivně připravovat odborné články, exkurze, veřejné diskuze, konzultace 
aj., skupina se bude účastnit na založení evropské skupiny odborníků pro domovní ČOV. 
 
Na konci roku 2012 se k OS ČAO nadále hlásilo 37 členů. Bližší informace o pořádaných akcích a 
kontaktů na jednotlivé členy jsou uvedeny na webovém profilu skupiny www.os-cao.czwa.cz. 
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OS Analýza a měření 
e-mail: os-am@czwa.cz; web: http://www.czwa.cz/os/osam.html  

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 České asociace pro vodu a platí pro ni stanovy 
asociace. 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 2012 směřovala mj. na připomínky a další upřesňování výkladu nových předpisů 
v oblasti poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, tj. vyhlášky 123/2012 Sb. a 
nařízení vlády 143/2012 Sb. Pokračovala spolupráce s oborovým normalizačním střediskem při 
Hydroprojektu CZ a.s. při posuzování a tvorbě nových norem pro analytiku odpadních vod. 
 
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 5. -6. 6. 2012 na ČOV Uherské Hradiště za 
účasti 33 odběrových skupin (vzorkování odtoku z ČOV), druhé ve dnech 18. -19. 9. 2012 na ČOV 
Neuberk Mladá Boleslav za účasti 42 odběrových skupin (vzorkován nátok na ČOV). Tyto akce již 
tradičně přispívají ke zlepšování kvality odběrů odpadních vod a kalů.  
 
V roce 2013 bude hlavní akcí odborné skupiny příprava páté konference Hydroanalytika 2013 
v Hradci Králové, která proběhne ve dnech 17. -18. 9. 2013 ve spolupráci s Ústavem technologie vody 
a prostředí a firmou CSlab. Budou vybrány příspěvky ve formě přednášek a posterů tak, aby 
konference i nadále přispívala k seznamování s novinkami a zásadními trendy v hydroanalytice v ČR 
(předpokládaná účast cca 180 – 200 osob). 
 
Nadále 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. Na základě poznatků z konference Hydroanalytika 2013 
připraví skupina číslo Listů CzWA.  

 
Na konci roku 2012 se k OS AM 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 Konference 
a semináře 2012. 
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OS Kaly a odpady 
e-mail: os-ko@czwa.cz; web: http://www.czwa.cz/os/osko.html   

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 

 
Odborná skupina Kaly a odpady (OS KaO) při CzWA je jednou z nejstarších odborných skupin v oblasti 
vodního hospodářství a technologie vody, která se již téměř polovinu století systematicky zabývá 
problematikou čistírenských kalů a odpadů. OS KaO je výběrovým sdružením odborníků z oblasti 
zpracování, a využití kalů a odpadů. 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 KaO byla zaměřena na expertní aktivity v oblasti nakládání s kaly a odpady a v oblasti 
optimalizací kalového hospodářství čistíren odpadních vod. OS KaO byla spolupořadatelem 
mezinárodní konference Kaly a odpady 2012 v Banské Bystrici a členové skupiny zajišťovali 
podstatnou část přednáškového programu. Členové OS KaO aktivně vystupovali také na 7. bienální 
konferenci „Odpadové vody 2012“ na Štrbském plese a na 3rd European Conference on Sludge 
Management v Leonu ve Španělsku. 
 
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 10. bienální konferenci Asociace pro vodu VODA 2013 v Poděbradech, kde je energetické 
využívání čistírenských kalů jedním z hlavních témat programu. OS KaO v roce 2013 plánuje svoji 
pozornost více soustředit na využívání kalů a odpadů jako obnovitelných zdrojů energie a zdroje 
druhotných surovin, včetně osvětové činnosti vůči státní správě a široké veřejnosti. Na rok 2013 je též 
plánováno programové setkání OS KaO, spojené s volbou představitelů skupiny. 
 
Na konci roku 2012 se k OS KaO hlásilo 27 interních a 16 externích členů, z nichž se aktivně do 
činnosti skupiny zapojuje zhruba třetina. Bližší informace o skupině a pořádaných akcích a aktivitách 
jsou na webových stránkách: www.czwa.cz/os/osko.html.  
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OS Technologická zařízení pro vodárenství a čistírenství 
e-mail: os-zvc@czwa.cz; web: http://www.czwa.cz/os/oszvc.html  

Ing. Robert Armič -Sponza, Ph.D. (vedoucí) 
Tel.: +420 731 825 938; e-mail: sponza@seznam.cz 

Jiří Gärtner  (zástupce vedoucího)   
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 
výzkumu, vývoji a inovaci s příslušnými pracovišti vysokých škol.  Získané aktuality jsou následně 
uváděny prostřednictvím vlastní publikační činnosti členů OS. 
 
Na jaře 2012 byl schválen projekt  PTTE  - Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny. V rámci 
spolupráce s ČVUT na tomto projektu, v prosinci 2012 naše OS úspěšně zorganizovala kulatý stůl 
zaměřený na problematiku čerpání kalů. Přestože účast (13 zájemců) byla nižší, než se předpokládalo 
(účast přislíbilo více lidí), tak akce nabídla 4 zajímavé přednášky týkající se provozních problémů při 
čerpání kalu a jejich řešení, a následovala velmi podrobná diskuze a analýza uvedených příspěvků. 
 
Tato akce také definovala činnosti pro rok 2013: 

� březen/duben - Kulatý stůl II, (ENVI-PUR, s.r.o. Soběslav) - Úprava čistírenských kalů a následné 
využití; 

� květen – odborný seminář,  konferenční centrum Sázava (VŠCHT Praha) - Čistírenské kaly – 
doprava, úprava - případně a využití (záleží na případné dohodě s OS Kaly a odpady); 

� články pro Vodní hospodářství 07/2013:  Ing. Hák, prof. Melichar - Projektování potrubí z 
termoplastu a Krizové řízení vodárenské infrastruktury; 

� článek pro Vodní hospodářství 09/2013: Souhrn informací z posledních seminářů skupiny TZVČ; 
� článek pro Vodní hospodářství 10/2013: Hygienizace vody ozónem - příklady a podmínky využití; 
� příspěvek pro konference VODA 2013, pravděpodobně společný příspěvek s OS Kaly na téma 

Čistírenské kaly – doprava, úprava a využití; 
� spolupráce na řešení problematiky měření gradientu rychlosti (ve spolupráci s ČVUT v Praze). 

 
V roce 2012 se OS TZVČ rozšířila o 2 členy a nyní je celkový počet členů 16. Noví aktivní zájemci o 
členství jsou stale velice vítáni.   
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OS Průmyslové odpadní vody 
e-mail: os-pov@czwa.cz; web: http://www.czwa.cz/os/ospov.html  

Ing. Václav Hammer (vedoucí) 
EKOSYSTEM spol. s r.o., Podkovářská 6, 190 00 Praha 9 
tel.: +420 222 531 608; +420 605 296 107; 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 

 
Činnost OS se v roce 2012 zaměřovala na konzultační a posudkovou činnost v oblasti čištění a 
vypouštění průmyslových odpadních vod. Její další aktivity byly zaměřeny na získávání a výměnu 
poznatků a zkušeností týkajících se této problematiky. 
 
Členové skupiny se aktivně účastnili řady odborných seminářů a konferencí a publikovali v odborných 
časopisech. OS POV byla organizátorem semináře, který se konal v říjnu 2012. Semináře se zúčastnilo 
cca 36 přednášejících a diskutujících. Byl koncipován jako propagace skupiny mimo její členskou 
základnu: nebyl monotématický, jednotlivé přednášky poskytly pohled na problematiku čištění 
vybraných druhů průmyslových odpadních vod a možného využití jejich technologií i v jiném odvětví 
(např. v oblasti kontaminace podzemních vod). Seminář byl účastníky kladně hodnocený, přínosné 
byly diskuse jak ke každé přednášce, tak i na závěr. 
 
V r. 2013 je v říjnu plánován opět seminář na téma řešení čištění vybraných druhů průmyslových 
odpadních vod a problematiky s tím spojené. 
 
Pozornost bude věnována rovněž vlivu novely stavebního zákona a z toho vyplývajícího nového 
postavení procesu EIA a zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci na technickou a legislativní 
přípravu projektů a realizace průmyslových ČOV. 
 
Činnost OS POV bude rovněž zaměřena na postupné vytváření kontaktů s odborníky z praxe. 
 
Dále považuje OS za účelné začít s navázáním bližší spolupráce s ostatními OS. V úvahu připadají 
především OS Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod, OS Kaly a odpady, zajímavá 
z hlediska rozšiřujícího se energetického využívání průmyslových odpadních vod z některých 
průmyslových odvětví se jeví rovněž spolupráce s OS Energie a odpadní vody. 
 
OS POV má aktuálně 24 evidovaných členů. Bylo by přínosné tento počet rozšířit, zejména o 
odborníky z praxe či výzkumné a projektové sféry. Zajímavé a prospěšné by bylo získání některých 
úředníků ze státní správy, zejména pak z MŽP ČR a z ČIŽP. Rovněž předkládáme k úvaze vytvoření 
vhodné formy spolupráce s VŠCHT Praha, Fakultou technologie ochrany prostředí, s cílem doplnění 
znalostí studentů o základní informace o legislativní a technické (projektové) přípravě komplexního 
řešení čištění průmyslových odpadních vod s využitím praktických poznatků některých členů OS jako 
přínosný doplněk pro snazší a širší uplatnění v odborné praxi. 
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OS Difúzní znečištění 
e-mail: os-dz@czwa.cz; web: http://www.czwa.cz/os/osdz.html  

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 

 
Skupina OS DZ je sdružením odborníků z různých oblastí, které zajímá problematika difuzního 
znečištění vody v urbanizované i venkovské krajině. Odborná skupina spolupracuje s Diffuse Pollution 
Specialist Group IWA a dalšími specialisty na rozpracování metod a opatření pro účinné omezování 
difuzních zdrojů znečištění (v souladu s čl. 10 směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES). V podmínkách 
ČR tyto přístupy OS prosazuje v rámci integrovaného managementu vodárenských povodí. 
 
Ve spolupráci s VŠCHT v Praze jsou hlavní činnosti OS směrovány do povodí VN Švihov na Želivce 
(metodologie zjišťování původu zátěže povrchových drobných vodních toků nutrienty z bodových a 
difuzních zdrojů v rámci vybraných hydrologických povodí, monitoring a terénní šetření drobných 
toků, databáze lokálních zdrojů znečištění). V rámci výzkumných aktivit prováděných ve spolupráci 
s VÚRV v Praze byla pozornost věnována optimálnímu využívání digestátu ze zemědělských 
bioplynových stanic ve vztahu k půdě a vodnímu prostředí, studie k provozování zemědělských BPS je 
připravována k publikaci. V roce 2012 byla ve spolupráci s ČZU, FŽP zahájena experimentální činnost 
spojená s čištěním komunálních odpadních vod malých venkovských sídel přírodě blízkým způsobem.  
 
Členové skupiny se aktivně účastnili přípravy řady odborných seminářů a konferencí a publikovali 
v odborných časopisech (zejména Vodní hospodářství). Z hlavních činností lze zmínit: 

� účast na mezinárodním kongresu IWA ke klimatu, vodě a energii, konané ve dnech 14. až 18. 5. 
2012 v Dublinu (účast na workshopu v rámci D&P Specialist Group IWA, odborná exkurze, 
publikace do odborného časopisu VH). 

� seminář dne 5. června 2012 na MÚ v Pelhřimově (prezentace k problematice čištění komunálních 
odpadních vod malých venkovských sídel přírodě blízkým způsobem). 

 
Celoročně se podílíme na vzdělávací a poradenské činnosti pro obce a zemědělské podniky. 
Informace o již pořádaných i nově plánovaných odborných akcích jsou publikovány na webu CzWA. 
 
Odborná skupina v roce 2013 plánuje pokračování osvětové činnosti vůči státní správě a široké 
veřejnosti, nadále se bude aktivně spolupodílet na organizaci setkávání starostů obcí v povodí VN 
Švihov - například k tématům omezování vodní eroze půdy nebo nakládání s odpadními a srážkovými 
vodami malých sídel. OS se aktivně zúčastní připravovaného semináře Voda v krajině 2013 a            
10. bienální konference CzWA. Plánovanou činností je příprava odborného kolokvia k fosforu, jehož 
cílem je sezvat odborníky k diskuzi - hodnocení rizik a omezování trofizačních procesů ve vodním 
prostředí. Souhrn závěrů z diskuze bude publikován v časopise Vodní hospodářství. Ve spolupráci 
s dalšími odbornými skupinami CzWA je koncipován projektový záměr (omezování zdrojů znečištění 
ve vybraném hydrologickém povodí), který v polovině roku 2013 bude předložen do připravované 
výzvy CZ02 podpůrného programu Finančního mechanismu EHP a Norska, řešiteli jednotlivých aktivit 
projektu budou pověřené osoby z odborných skupiny CzWA. 
 
V roce 2012 měla pracovní odborná skupina pro difuzní znečištění 14 členů a spolupracovníků, z toho 
9 osob jsou členové CzWA a 5 osob jsou externí experti (2 zahraniční a 3 čeští konzultanti). Do 
činnosti skupiny se aktivně zapojuje zhruba třetina členů. 
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OS Povrchové vody 
e-mail: os_pv@czwa.cz; http://www.czwa.cz/os/ospv.html  

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  

 
Cílem skupiny je především propojit aktivity existujících odborných skupin - společný zájem: „voda a 
fosfor“. Na jednáních se snažíme podpořit 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 2012 rozvíjela kolem témat fosforu, prevence rozvoje vodních květů sinic, dále 
problematikou estrogenů a nanomateriálů v povrchových vodách. Snaha spojit aktivity 
technologické, hydrochemické, hydrobiologické a limnologické. Tato ambice není naplněna tak, jak 
by byla naše představa, nebo jaké máme v této oblasti v zahraniční spolupráci.  Proto byla aktivována 
činnost na mezinárodní databázi metod, technik a prostředků pro prevenci a omezení masového 
rozvoje sinic v povrchových vodách. Další aktivitou, která se zrodila koncem roku, je příprava 
monografie s dalšími státy EU o metodách a technologiích omezení rozvoje sinic.  
 
Protože v ČR tato aktivita vede cestou trnitou a proto je velmi pomalá, zabývali jsme se také dalšími 
nosnými tématy problematiky povrchových vod  - především 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. 
 
V roce 2013 plánujeme připravit speciální číslo Listů CzWA společně se skupinou Odvodňování 
urbanizovaných území a Difúzní znečištění. Dále se budeme intenzivně zabývat problematikou 
detekce, zdrojů, a osudu estrogenů v povrchových vodách a budeme testovat ekotoxikologické 
vlastnosti vybraných nanomateriálů, které se dostávají do povrchových vod.  Díky velkému množství 
konferencí nebudeme specielní konferenci organizovat, ale odborně podpoříme bienální konferenci 
CzWA Voda, konferenci Vodní nádrže v ČR a konferenci Cyanobakterie na Slovensku.  

 
K činnosti skupiny je přihlášeno 23 členů CzWA a 12 nečlenů z řad odborníků, z nichž se aktivně do 
činnosti skupiny zapojují zhruba dvě třetiny. 
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OS Biologie vody 
e-mail: os-bv@czwa.cz; web: http://www.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 

 
Odborná skupina biologie vody vznikla na podzim 2010 a v současné době má 15 členů. Skupina 
umožňuje neformální kontakty širokého spektra odborníků, věnujících se problematice biologie vody, 
ať už z pohledu inženýra technologa či přírodovědce. Skupina zahrnuje pracovníky vysokých škol, 
výzkumných institucí, pracovníky Povodí a firem. Nejvýznamnějším členem skupiny je prof. Wanner. 
V redakční radě Listů CzWA naší skupinu zastupuje prof. Komínková. 
 
V roce 2012 prezentovali členové skupiny výsledky své práce v mnoha odborných českých a 
zahraničních časopisech, např. Vodní hospodářství, VTEI, Silva Gabreta, Chemické listy, Čas. Slez. 
Muz. Opava, Urban Environment, Bioresource Technology, ISME Journal, Applied Microbiology and 
Biotechnology, Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Enviromental 
Technology aj. Členové skupiny se aktivně účastnili mnoha konferencí či seminářů, např. Vodárenská 
biologie, Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod, XVI. konferencie Slovenskej 
limnologickej společnosti a České limnologické společnosti, Pitná voda, Analytika odpadů II, Městské 
vody, Odpadové vody, Mikrobiológia vody a prostredia, 53. konference České algologické společnosti 
a dva semináře zaměřené na problematiku koupacích vod. 
 
Doc. Říhová Ambrožová se aktivně podílela na organizaci Vodárenské biologie 2012 spolu s dalšími 
členy skupiny (Dr. Růžičková, Dr. Benáková, Mgr. Pumann). 
 
Za významnou událost roku 2012 považujeme udělení medaile CzWA prof. Wannerovi a Dr. 
Růžičkové za přínos pro Asociaci u příležitosti 20. výročí Asociace. 
 
Hlavní činností skupiny bude podílení se na odborném programu 10. bienální konference Voda 2013. 
Spolupracujeme s OS VOD, OS PV a OS DZ na náplni programu sekce týkající se kvality povrchových 
vod z hlediska N, P, toxických látek a z hlediska využití pro vodárenské účely. 
 
V letošním roce se členové skupiny podílejí na organizaci Vodárenské biologie 2013. Předpokládáme 
aktivní účast na konferencích Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod, Nové metody a 
postupy při provozování čistíren odpadních vod a 26. kongres ČSSM s mezinárodní účastí.  
 
Skupina se podílí spolu s OS DZ, OS PV a prof. Wannerem na přípravě projetu pro Norské fondy, který 
se týká zlepšení kvalitativních parametrů vybraného vodního toku.  
 
Členové skupiny (prof. Wanner, Dr. Růžičková, Dr. Benáková, Ing. Stryjová) by rádi započali práci na 
aktualizaci příručky Biologická kontrola ČOV (momentálně se projednává financování). 
 
Odborná skupina má v současnosti 15 členů. 
  



22 
 

OS Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod 
e-mail: os-rep@czwa.cz; http://os-rep.czwa.cz/  

Ing. Jan Foller (vedoucí) 
Vodárenská akciová společnost, a.s., Soběšická 820/156, 638 01 Brno, tel.:+420 603 804 697, 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 je volným a otevřeným sdružením pedagogů, technologů a odborníků z oblasti provozu a 
projekce čistíren odpadních vod, kteří se zaměřují zvláště na řešení a studium náročných úkolů 
z oblasti ochrany vzácných lokalit a na řešení nestandardních situací v oboru čištění odpadních vod. 
Byla založena v roce 2006 jako řádná skupina v rámci Asociace pro vodu ČR a platí pro ni stanovy 
asociace. Cílem skupiny je hledat efektivní postupy čištění odpadních vod a technologická řešení 
zajišťující plnění přísných, nebo neobvyklých požadavků na účinnost těchto procesů tam, kde je 
zapotřebí chránit vzácné krajinné útvary, plnit limity vyčištěné odpadní vody na vyšší úroveň než 
ukládá platná legislativa, a to včetně všech souvisejících problémů, jako například provoz a 
technologie kalových hospodářství. Získané poznatky se členové skupiny snaží aktivně presentovat na 
vlastní konferenci a v rámci své působnosti podávat i podněty k případným změnám legislativy. 
Skupina spolupracuje s většinou významných pracovišť v oboru a s vysokými školami (VŠCHT Praha, 
VUT Brno, ČVUT Praha, MU Brno, TU Liberec, MZLU Brno). 
 
V roce 2012 uspořádala skupina interní seminář zaměřený na specifickou problematiku míchání a 
procesního inženýrství v oblasti čištění odpadních vod. Dále pracovali někteří členové na 
experimentálních poloprovozních reaktorech, řešících problematiku dosažení vyššího ekonomického 
efektu účinných třetích stupňů čištění pro komunální čistírny odpadních vod a dalších. Hlavní činnost 
se soustředila na přípravu 5. konference v Blansku. Členové skupiny se aktivně podíleli přednáškami 
na řadě akcí, pořádaných v roce 2012 u nás i na Slovensku. 
 
V roce 2013 bude hlavní akcí odborné skupiny realizace páté konference „Řešení extrémních 
požadavků na čištění odpadních vod“ v Blansku 20. – 22. 2. 2013. Konference je s mezinárodní účastí 
a zahrnuje referáty zaměřené na spolučištění průmyslových odpadních vod s vodami komunálními, 
využití nanotechnologií v oboru a řadu dalších přednášek i z oblasti technologie a zařízení. Speciálním 
doplňkem konference je zvláštní výstavka postupů a konkrétních řešení v oblasti provozu kalových 
hospodářství malých čistíren odpadních vod. Formou série rollupů a k nim potom v textové formě „ve 
stylu“ skript je stručnou formou představena legislativa a technologická problematika řešící 
naznačený okruh problémů. Na podzim potom proběhne další interní seminář k problematice 
procesního inženýrství, uspořádaný ve spolupráci s odborníky ČVUT Praha. V plánu je i uspořádání 
zahraniční exkurze do výroby související s oborem působnosti skupiny (cíl není zatím upřesněn).  

 
Na konci roku 2012 OS REP evidovala 31 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, včetně publikovaných materiálů z akcí skupiny lze nalézt na internetu na 
adrese http://os-rep.czwa.cz. 
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OS Vodárenství 
e-mail: os-vod@czwa.cz; web: http://www.czwa.cz/os/osvod.html   

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 založena na podzim roku 2011. Zvolený název „Vodárenství“ je prozatímní, 
protože tento obor je natolik tematicky 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 přípravě 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 obdobným zaměřením v ČR a SR – např. 
Asociace vodárenských expertů, odborné skupiny SOVAKu, ČSVTS a další. 
 
Skupina v roce 2013 připravuje svůj první odborný seminář. Cílem skupiny je pořádat tematicky úzce 
zaměřené semináře každý rok. Tématem tohoto prvního jsou nástroje pro podporu provozování a 
investiční výstavby vodovodů. Rádi bychom docílili toho, aby témata pro seminář navrhovali kromě 
členů skupiny i sami účastníci akcí a kolegové z praxe. 
 
Podílíme se na přípravě sekce na konferenci VODA 2013, která bude zaměřená na pitnou vodu. 
 
Ke skupině se v současné době hlásí 15 kolegů. 
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OS Energie a odpadní vody 
e-mail: os-eov@czwa.cz; web: http://www.czwa.cz/os/oseov.html  

Ing. Jan Bartáček, Ph.D. (vedoucí) 
Vysoká škola chemicko-technologická Praha, Technická 5, 166 28 Praha 6 – Dejvice, tel. 
+420 220 444 374, e-mail: jan.bartacek@vscht.cz 

Ing. Karel Plotěný (zástupce vedoucího) 
ASIO, spol. s r.o., Tuřanka 1, 627 00 Brno-Slatina, tel. 602 780 294, e-mail: ploteny@asio.cz 

 
Skupina Energie a odpadní vody (EOV) sdružuje zástupce projektantských firem, provozovatelů 
čistíren odpadních vod, státních institucí a vysokých škol. Její základní myšlenkou je podpora 
efektivního nakládání s energií obsaženou v odpadních vodách při současném efektivním vynakládání 
energie na čištění odpadních vod. Jsme přesvědčeni, že nakládání s elektrickou energií by mělo být 
jedním z parametrů posuzování ČOV. Naším cílem je podporovat minimalizaci energeticky 
nevýhodných procesů a optimalizaci energeticky přínosných, nebo méně náročných procesů čištění 
odpadních vod. Hlavními činnostmi OS EOV budou publikace odborných článků, příprava seminářů a 
stimulace odborné debaty s cílem ovlivnění legislativy. 
 
Skupina EOV vznikla v roce 2012. Zatím proběhly pouze přípravy činnosti skupiny, především příprava 
na vytvoření sekce (společně se skupinou KaO) pro bienální konferenci Voda 2013. 
 
V roce 2013 dojde ke konsolidaci skupiny tak, aby mohla začít aktivně fungovat. Z jednotlivých akcí se 
bude skupina EOV podílet na spolupořádání sekce na bienální konferenci Voda 2013, bude se účastnit 
doprovodného přednáškového programu výstavy VODOVODY-KANALIZACE 2013 a bude zajišťovat 
jedno vydání Listů CZWA (přílohy časopisu Vodní hospodářství). 

 
Na konci roku 2012 se k OS EOV nadále hlásilo 15 interních a 2 externí členové. 
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OS Životnost a obnova vodohospodářské infrastruktury 
e-mail: os-zovi@czwa.cz; web: http://www.czwa.cz/os/oszovi.html  

Ing. Lubomír Macek, Ph.D. (vedoucí) 
Aquion, s.r.o., Osadní 324/12a, 170 00 Praha 7, tel. +420 283 872 265, e-mail: 
lubomir.macek@aquion.cz 

Ing. Boris Vološ, Ph. D. (zástupce vedoucího) 
Aquion, s.r.o., Osadní 324/12a, 170 00 Praha 7, tel.: +420 283 872 265; e-mail: 
boris.volos@aquion.cz 

 
Zajímáte se o to, jak ušetřit finanční prostředky díky tomu, že použijete správné postupy ve všech 
částech investičního procesu a při provozu a údržbě své infrastruktury tak, abyste měli zajištěnu její 
dlouholetou životnost, dobrou spolehlivost a co nejnižší rychlost obnovy? Pokud ano, je pro Vás 
Odborná skupina Životnost a obnova vodohospodářské infrastruktury CZWA. 
 
Odborná skupina CzWA „Životnost a obnova vodohospodářské infrastruktury“, která byla založena v 
druhém pololetí roku 2012, bude platformou pro setkávání odborníků, kteří se zabývají oblastí 
obnovy, spolehlivosti a životnosti vodohospodářské infrastruktury nebo příbuznými obory a mají 
zájem na výměně informací. OS je pro odborníky, kteří se věnují této oblasti s cílem zajistit 
dlouhodobý udržitelný provoz a rozvoj vodohospodářské infrastruktury. Odborná skupina je 
nezávislou platformou pro setkávání odborníků ze všech oblastí vodního hospodářství. 
 
Životnost infrastruktury přímo ovlivňuje rychlost obnovy a tím množství finančních prostředků, které 
je nutné do infrastruktury pro zajištění její dobré funkce investovat. Pokud zajistíme dobrou fyzickou i 
morální životnost infrastruktury, dlouhodobě ušetříme. Spolehlivost infrastruktury přispívá k nízkým 
provozním nákladům. Cílem naší budoucí práce je dosažení optimální životnosti a spolehlivosti 
vodohospodářské infrastruktury díky zajištění všech potřebných podmínek při procesu plánování, 
projektování, přípravy a realizace a provozu a údržby infrastruktury. 
 
Životnost infrastruktury je výsledkem spolupůsobení mnoha faktorů, návrhu koncepce, projektu, 
použitých materiálů a technologií, způsobu provádění a celkové kvality výstavby a montáže, 
správného provozování včetně dodržení projektovaných parametrů a pravidelnou a kvalitní údržby a 
oprav infrastruktury. Každá část z tohoto řetězce může mít významný vliv na životnost výsledného 
celku a jednotlivých částí. 
 
Cílem odborné skupiny CZWA „Životnost a obnova vodohospodářské infrastruktury“ je shromažďovat 
a zprostředkovávat informace, které mohou být nápomocné při sestavování metodických postupů s 
cílem stanovování a prodlužování aktuální životnosti jednotlivých částí objektů, celých objektů a 
celých vodohospodářských systémů. Odborná skupina se bude věnovat metodickým otázkám 
souvisejících s plánováním rozvoje, plánováním obnovy, sledováním životnosti, poruchovosti a 
spolehlivosti infrastruktury, kvalitě materiálů, technologií a postupů. 
 
Cílem činnosti odborné skupiny je také mít k dispozici platformu pro setkávání odborníků, kteří se 
věnují otázkám, souvisejícím s životností, spolehlivostí a obnovou z řad vodohospodářů, technologů, 
ekonomů a manažerů a vědeckých, pedagogických a administrativních pracovníků. 
 
V plánu činnosti OS na rok 2013 je organizace jednodenního semináře na téma obnovy, spolehlivosti 
a životnosti vodohospodářské infrastruktury. Seminář bude využit pro prohloubení znalostí, pro 
neformální setkání členů skupiny a zájemců o práci ve skupině a pro plánování další činnosti skupiny.  
 
V současné době skupinu tvoří 4 zakládající členové a tři přidružení členové. 
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Novinky z IWA a EWA 

 
V IWA došlo v roce 2012 k několika změnám na řídicích pozicích, které podle slov prezidenta IWA Dr. 
Glen Daiggera napomohou k růstu IWA a upevnění její pozice jako světové sítě profesionálů v oboru 
vodního hospodářství. Umožní rozšířit kapacitu IWA, aby mohla naplňovat své priority spojující vědu, 
výzkum a praxi jak v rozvinutém světě, tak v rozvojových zemích, a čelit výzvám rychle se měnící 
planety. 
 
Paul Reiter, výkonný ředitel IWA, převzal novou roli strategického poradce IWA, která má posílit 
rozvoj a implementaci priorit IWA. V této nové roli pan Reiter zúročí svoji 10 letou zkušenost, kterou 
nabyl v pozici výkonného ředitele, nadále povede řadu strategických iniciativ IWA včetně Měst 
budoucnosti (Cities of the Future) a stane se důležitým prostředníkem mezi členy IWA a vědou a 
výzkumem. 
 
Ger Bergkamp, ředitel pro regiony a programy, převzal od prosince 2012 přechodně povinnosti 
výkonného ředitele. Jmenování nového výkonného ředitele bude oznámeno v březnu 2013.   
 

  
Paul Reiter 

výkonný ředitel IWA 
Ger Bergkamp 

ředitel IWA pro regiony a programy 
 
 
Dohoda o spolupráci mezi CzWA a 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 
IWA), bylo logické, že se CzWA snažil navázat styk i se slovenským komitétem IWA. Ostatně tyto styky 
již 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. 
 
Spolupráce s ÖWAV (Rakousko) 
 
První česko – rakouská smlouva o spolupráci byla podepsána 28. 2. 2000 ve vídeňském hotelu 
Erzherzog Rainer. S postupnou přeměnou AČE ČR v CzWA se tato smlouva stala „těsnou“ pro nové 
aktivity naší Asociace, takže byla zahájena jednání s novým vedením ÖWAV o aktualizaci této 



27 
 

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 konference 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 mezinárodní úrovni, zejména v rámci 

EWA či IWA. 
• Smlouva je dojednána bez časového omezení, ovšem každá Asociace má právo od smlouvy kdykoli 

a bez udání důvodu ustoupit. 
 
Novou smlouvu podepsali na stánku EWA dne 9. 5. 2012 za rakouskou ÖWAV její prezident Johann 
Wiedner a výkonný ředitel Manfred Assmann, za českou CzWA smlouvu podepsali místopředseda 
výboru David Stránský a člen výboru Jiří Wanner. 
 

  
Podpis dohody o spolupráci mezi CzWA a SNK IWA, 

AQUA Trenčín, 14. 6. 2012 
Po podpisu nové smlouvy CzWA – ÖWAV na stánku 

EWA, veletrh IFAT, Mnichov, 9. 5. 2012 
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Konference a semináře 2012 

 

 

 

Název: Seminář Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod 

Místo: Moravská Třebová 

Termín: 3. -4. dubna 2012 

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: 320 

Název: Vodárenská biologie 2012 

Místo: Hotel DAP, Praha 

Termín: 1. -2. února 2012 

Anotace: 28. ročník konference tentokrát zaměřené na problematiku povrchových vod z 
hlediska legislativy, mikrobiologie, hydrobiologie a chemického složení 
(eutrofizace) a využitelnosti pro vodárenské účely. Pozornost byla věnována 
rovněž biologickému stavu vod. Již tradičně byl na konferenci zařazen blok týkající 
se odpadních vod. Novinkou byla moderovaná posterová sekce. 

Organizace: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Ústav technologie vody a prostředí VŠCHT 
Praha, Státní zdravotní ústav Praha, Výzkumný ústav vodného hospodárstva 
Bratislava, Česká limnologická společnost, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., OS BV 
při CzWA, FŽP Univerzity J. E. Purkyněho Ústí nad Labem, Československá asociace 
vodárenských expertů 

Účastníků: cca 150 

Výstupy:  Tištěný sborník 

Název: Kaly a odpady 2012 

Místo: Banská Bystrica 

Termín: 15. -16. března 2012 

Anotace: Hlavním cílem konference bylo vytvořit prostor pro otevřenou prezentaci 
nejnovějších informací, výzkumných poznatků a provozních zkušeností v oblasti 
nakládání s kaly a odpady. V rámci programu konference byly prezentovány 
příspěvky v sekcích: Legislativní a koncepční otázky kalového a odpadového 
hospodářství, Kalová hospodářství ČOV, Biomasa, Obnovitelné zdroje energie a 
Specifické problémy a procesy zpracování kalů a odpadů. 

Organizace: AČE SR, ve spolupráci s Oddelením environmentálneho inžinierstva FChPT STU 
Bratislavave a s odbornou skupinou Kaly a odpady CzWA 

Účastníků: 180 
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Název: Srážkové vody 

Místo: Brno, BVV 

Termín: 26. dubna 2011 

Anotace: Doprovodný program k ENVIBRNO a URBIS představující problematiku srážkových 
vod v urbanizovaných povodích ve vazbě na problematiku územního plánování. 

Organizace: OS OUÚ 

Účastníků: 25 
 

 

 
 
 

Název: Odborný seminář „ČOV pro objekty v horách“ Přírodní řešení nebo high tech? 

Místo: Krkonoše, Benecko, Hotel Skalka 

Termín: 24. - 25. května 2012 

Anotace: Aktuální problém horských oblastí, resp. produkce odpadní vody u nejmenších 
zdrojů je řešen ne vždy ideálním přístupem. Seminář poukazuje na možnosti a 
srovnává technologie jak klasických domovních čistíren, high tech čistíren, stejně 
tak s opačného technologiekcé pólu – kořenové čistírny a zemní filtry. Cílem je 
informovat a diskutovat s odbornou veřejností o možnostech, výhodách a 
nedostatcích jednotlivých přístupů. 

Organizace: OS-ČAO 

Účastníků: 50 přihlášených účastníků (státní správa, správci vodních toků, výzkumné 
instituce, university, komerční subjekty, vědečtí a výzkumní pracovníci) 

Výstupy Sborník přednášek pro účastníky, výstupy z diskusního panelu byly publikovány 
například v časopise Vodní hospodářství 

Název: Seminář pro zástupce obcí a státní správy - Nakládání s odpadními vodami (OV) 
a srážkovými vodami malých venkovských sídel 

Místo: Městský úřad Pelhřimov 

Termín: 5. června 2012 

Anotace: Přednesené přednášky se týkaly aktuální změny legislativy k odpadním vodám, 
prezentaci možných technologií nakládání s OV malých sídel, hodnocení stokové 
sítě a nakládání se srážkovou vodou v malých sídlech, hodnocení výsledků 
monitoringu drobných toků v povodí Želivky a podílu difuzních zdrojů v povodích, 
prezentace projektových záměrů obcí a jejich sdružení v daném regionu (v oboru 
stokování a čištění OV).  

Organizace: Odborným garantem byla CzWA, prezentacemi se podílely odborné skupiny  

OS DZ, OS OUÚ, OS MČOV  

Účastníků: cca 30 účastníků-zástupců obcí (11), státní správy (2), správy povodí (1), škol a 
výzkumných ústavů (9), NNO a mikroregionů (2), projektanti (6), hosté 

Výstupy:  Zápis ze semináře a prezentace přednášejících 
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Název: XII. ročník konference Městské vody 

Místo:  Velké Bílovice 

Termín: 4. -5. října 2012 

Anotace: XII. ročník konference se tradičně zaměřoval na problémy odvádění vod 
z urbanizovaných území, a to zejména na případové studie a nové technologie.  

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

Výstupy:  Tištěný sborník 
 
 

 
 

Název: Odborný seminář „Přírodní způsoby čištění vod VII“ 

Místo: Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně 

Termín: 14. listopadu 2012 

Anotace: Tradiční opakování semináře, tentokráte již posedmé, přináší nejnovější výzkumné 
poznatky z oblasti přírodních způsobů čištění vod. Seminář je zaměřen jednak na 
zkušenosti z provozu kořenových čistíren, na biologické mokřady a rybníky, 
konstrukce kořenových čistíren, zmiňuje kolmatační procesy a vypořádání se 
s nimi, uvádí nejnovější užitné vzory z oblasti přírodních způsobů čištění vod, 
několik příspěvků se zabývá problematikou septiků, jejich historií, prouděním vody 
v septiku, kvalitou kalů v septiku a v neposlední řadě také témata z oblasti těžkých 
kovů v biomase rostlin, z oblasti hnojivé závlahy odpadní vodou apod. 

Organizace: OS-ČAO a ÚVHK FAST VUT 

Účastníků: 30 přihlášených účastníků (státní správa, projektanti, výzkumné instituce, výrobci 
čistíren, vědečtí a výzkumní pracovníci, studenti VŠ) 

Výstupy Sborník přednášek na CD s ISBN 
 
 
 

Název: Seminář Příklady technologií čištění odpadních vod průmyslového charakteru a 
možnosti jejich využití 

Místo: Vysoká škola chemicko - technologická v Praze, Fakulta technologie ochrany 
prostředí, Knihovna Ústavu technologie vody a prostředí, Praha 

Termín: 24. října 2012 

Anotace: Seminář byl zaměřen na příklady řešení technologií čištění odpadních vod 
průmyslového charakteru z vybraných výrob a kontaminovaných podzemních vod 
s aplikací technologií ISCO, a dále s nimi související monitoring vybraných 
ukazatelů znečištění. Součástí semináře byla informace o možnostech zpracování 
a energetického využití organických kalů z průmyslových výrob a čistíren 
odpadních vod.  Seminář byl věnován rovněž problematice BAT technologií a jejich 
synergie na průmyslové čistírně odpadních vod. 

Organizace: OS Průmyslové odpadní vody CzWA ve spolupráci s VŠCHT Praha, Fakulta 
technologie ochrany prostředí, Knihovna Ústavu technologie vody a prostředí 

Účastníků: 36 
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Plánované akce 2013 

 

Název: 10. bienální konference CzWA VODA 

Místo: Poděbrady 

Termín: 18. -20. 9. 2013 

Anotace: Tradiční konference CzWA, pořádaná již od roku 1995 pod hlavičkou AČE ČR, 
zabývající se tématy v celém oboru vodního hospodářství. 

Organizace: CzWA  

 
Tato akce navazuje na řadu úspěšných dvouročních konferencí AČE ČR pořádaných od roku 1995, z 
nichž poslední konference se již pod novým názvem VODA konala v Poděbradech v říjnu 2011. Tato 
konference navazovala na přeměnu AČE ČR v CzWA a hlavním cílem konference v r. 2011 bylo 
předvést pořádající asociaci jako moderní profesní sdružení, které se od úzkého zaměření na odpadní 
vody propracovalo k problematice vody v celé její komplexnosti. Pořadatelé věří, že s Vaší pomocí se 
podaří navázat na vysokou úroveň předchozích bienálních konferencí a současně předvést 
profesionální záběr CzWA v celé jeho šíři.   
 
Pořadatelé velmi podrobně a pečlivě vyhodnotili připomínky účastníků minulé bienální konference v 
Poděbradech. V podstatě účastníci minulé poděbradské konference ocenili nový formát konference, 
založený na jedné plenární sekci s pozvanými přednášejícími, následované paralelními odbornými 
sekcemi. Velmi byla oceňována závěrečná plenární sekce, kde moderátoři z jednotlivých sekcí 
přednesli souhrn ze svých sekcí. Nárokům na jasné a srozumitelné shrnutí obsahu sekcí by měly 
odborné skupiny CzWA přizpůsobit i volbu moderátora a zpravodaje sekce.  
 
Po úspěchu tohoto formátu se programový výbor rozhodl pro rok 2013 opět zkrátit plenární sekci 
pouze na první dopoledne, kde budou prezentovány 3-4 přednášky všeobecnějšího zaměření. 
Programový výbor rovněž zajistí pro tyto přednášky takové osobnosti, u kterých je zárukou, že 
zaujmou většinu přítomných a uvedou základní pojednávaná témata. Další program konference (tj. 
první den odpoledne a druhý den dopoledne) se odborný program rozdělí do tří paralelních proudů 
(tj. šest půldenních sekcí), jejichž náplň budou s pomocí programového výboru zajišťovat odborné 
skupiny CzWA, kterých je v současnosti 14. V případě komplexnějších témat se očekává, že se na 
programu sekce budou podílet i dvě či více odborných skupin. Každá z pořádajících odborných skupin 
vybere pro danou sekci tzv. zpravodaje, který shrne hlavní projednávaná témata i výsledky diskuse z 
odborné sekce pro závěrečnou plenární sekci, která se bude konat druhý konferenční den po obědě. 
Tyto zprávy se rovněž stanou podkladem pro závěrečnou diskusi na konferenci. Snahou tedy je, aby 
na konferenci mohlo zaznít více odborných přednášek a zároveň dát větší prostor pro diskusi z řad 
účastníků konference. Podobně jako v minulých letech bude ovšem podporována i další forma 
odborné prezentace, a to formou posterových sdělení. I na této bienální konferenci proběhne 
prestižní soutěž o Cenu předsedy CzWA za nejlepší posterové sdělení, sponzorovaná firmou Linde 
Gas, a.s.   
 
Odborné informace nejsou obsaženy jen v přednáškách a posterových sděleních, ale i ve 
vystavovaných firemních materiálech a v diskusích s vystavovateli. Prostorové uspořádání 
kongresového centra Lázeňská kolonáda umožní, že doprovodná výstava se stane opět nedílnou 
součástí akce, kde se budou konat i přestávky na občerstvení a panelová diskuse.   
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Město Poděbrady je velmi dobře dostupné vlakem i autobusem a leží pár minut autem od dálnice 
D11. Konference se bude konat v prostorách Kongresového centra Lázeňská Kolonáda. Objekt byl 
vystavěn v roce 1908. Nachází se ve střední části centrálního lázeňského parku. Toto kongresové 
centrum je velmi oblíbené pro svou polohu ve středu města v klidném prostředí lázeňského parku. V 
objektu se nachází dva velké sály, restaurace, foyer a dva konferenční salonky v prvním poschodí. 
Lázně Poděbrady, a.s. nabízí v oblasti kongresové turistiky komplexní zajištění stravovacích, 
ubytovacích a zprostředkovatelských služeb.  

 
Pro účastníky akcí je zajištěno ubytování v lázeňských hotelech Hotel Zimní Lázně, Hotel Libenský, 
Hotel Libuše, Hotel Zámeček odpovídajících standardu *** a **** hotelu. V případě potřeby je 
možno zajistit ubytování i v dalších hotelech v lázeňské čtvrti či v hotelovém domě v bývalé 
studentské koleji UK. Všechny ubytovací kapacity jsou od Kongresového centra pohodlně dosažitelné 
pěšky.  

 
Ve městě Poděbrady byla v r. 1992 vyhlášena městská památková zóna, která zahrnuje historickou 
zástavbu a lázeňskou čtvrť včetně krásného a známého lázeňského parku. Pro zájemce bude možno 
uspořádat procházku touto památkovou zónou s průvodcem. Účastníci konference se tak budou moci 
seznámit s vývojem místní architektury od středověku po současnost. V městské památkové zóně je 
řada zajímavých ukázek secese nebo modernistické architektury z počátků I. republiky. Poděbrady 
leží na Labi a zdejší jez a zdymadlo z roku 1913 jsou důležitou součástí labské vodní cesty. Jsou i 
významnou architektonickou památkou (architekt Engel – autor např. Vodárny Podolí v Praze) spolu s 
budovou malé vodní elektrárny. Celý komplex byl navržen v novoklasicistním slohu s již významnými 
kubistickými prvky. U jezu je přístaviště vyhlídkové lodi, v případě vhodného počasí bude možno pro 
zájemce uspořádat plavbu po Labi k soutoku s Cidlinou nebo do sousedního města Nymburku. V 
součinnosti se společností VaK Nymburk a.s. bude možné pro zájemce uspořádat i odborné exkurse 
do provozů ČOV Poděbrady nebo ČOV Nymburk. 

 
 

Do vodařiny vkládáme svá srdce a na srdce jsou Poděbrady! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 
 

Kalendář akcí 2013 
 

NÁZEV AKCE TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 

Vodárenská biologie 6. - 7. února Praha 

Setkání starostů obcí v povodí VN Švihov k omezování 
vodní eroze půdy 

14. února Kožlí 

Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod 21. – 22. února Blansko 

Voda Zlín 14. – 15. března Zlín 

Nástroje pro podporu provozování a investiční výstavby 
vodovodů 

26. března Praha 

Voda v krajině 28. března Praha 

Malé a domovní ČOV 5. dubna Praha 

Nové metody a postupy při provozování ČOV 9. – 10. dubna Moravská Třebová 

Odborné kolokvium k fosforu květen Praha 

Čistírenské kaly – doprava, úprava a využití květen Praha 

ČOV pro objekty v horách 30. – 31. května Dolní Morava 

26. kongres Československé společnosti mikrobiologické 19. – 22. června Brno 

Hydroanalytika 17. – 18. září Hradec Králové 

9. bienální konference CzWA VODA 17. – 20. září Poděbrady 

Městské vody 3. – 4. října Velké Bílovice 

Provoz vodovodů a kanalizací 5. – 6. listopadu  

Nové trendy v čistírenství 13. listopadu Soběslav 

Vodní toky listopad Hradec Králové 
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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 286  

…z toho členů expertů 194  

Počet členů korporativních 53  

HOPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK za rok 2012 

Výnosy 6 226 tis. Kč 

Náklady 6 509 tis. Kč 

…z toho provozní dotace 4 949 tis. Kč 

Výsledek -283 tis. Kč 
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Korporativní členové 
  
 

 
ABESS, s.r.o. 

Türkova 828 149 00 Praha 4 
tel.: 233 313 086  fax.: 233 313 086 
www.abess.cz,  abes@wo.cz 

AERZEN CZ s.r.o. 

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. 

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

ANTAREZ- AZV, s.r.o. 

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. 

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

AQUA-STYL spol. s r.o. 

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. 

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

ASHLAND CZ s.r.o. 

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. 

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

BONNEL Technologie s.r.o. 

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

DHI a.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 

DISA v.o.s. 

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. 

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

Endress+Hauser Czech s.r.o. 

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

ENVI-PUR, 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 

FONTANA R, s.r.o. 

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. 

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

GESS-CZ, s.r.o. 

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. 

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 

HST Hydrosystémy s.r.o. 

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

HUBER CS spol s .r.o. 

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

IHAS s.r.o. 

Borovského 98/262 734 01 Karviná 
tel.: 595 170 708    
www.ihas.cz,  info@ihas.cz 

IN-EKO TEAM s.r.o. 

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

KEMIFLOC, a.s. 

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 

KERAMO STEIZEUNG s.r.o. 

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. 

Zlatnická 33  339 01 Klatovy 
tel.: 376 356 104   fax.: 376 322 771 
www.kk-technology.cz,   
obchod@kk-technology.cz 

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. 

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

KUNST, spol. s r.o. 

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

LentiKat´s a.s. 

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

Linde Gas a.s. 

U Technoplynu 1324  198 00 Praha 9  
tel.: 548 124 129   fax.: 548 217 411 
www.linde-gas.cz,  martin.vlcek@linde.com 

Messer Technogas s.r.o. 

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

OHL ŽS, a.s. 

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. 

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

Pražská vodohospodářská společnost a.s. 

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

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

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. 

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

PROSTŘEDÍ A FLUIDNÍ TECHNIKA 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 

PURITY CONTROL, spol. s r.o. 

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. 

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

REKUPER SYCHROV s.r.o. 

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. 

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

SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o. 

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

Siemens, s.r.o. 

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

SKANSKA a.s. 

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

SMP CZ, a.s. 

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

SOKOFLOK, s.r.o. 

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

ŠEBESTA spol. s r.o. 

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

TopolWater s.r.o. 

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

VHOS, a.s. 

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

VHZ-DIS, spol. s r.o. 

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. 

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

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. 

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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Introduction of CzWA 

 
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 2012, there were fourteen regular 
specialist groups: 
 
� Urban drainage � Municipal wastewater treatment plants 
� Industrial wastewaters � Small and domestic wastewater treatment plants and separators 
� Diffuse pollution � Solutions of extreme requirements on wastewater treatment 
� Surface waters � Sludges and wastes 
� Water biology � Analysis and measurement 
� Energy and waste water � Service life and rehabilitation of urban water infrastructure 
� Water treatment � Technological devices for drinking water and wastewater 

treatment 
 
In 2012 CzWA associates 286 individual members and 53 corporations. The total revenues were 
6,226 thousands CZK and total costs 6,509 thousands CZK. 
 

Jana Šmídková 
CzWA Secretary 

Phone: 
Fax: 

+420 543 235 303 
+420 543 255 020 

The Czech Water Association 
Masná 5, 602 00 Brno 
CZECH REPUBLIC 

GSM: 

E-mail: 
Web: 

+420 737 508 640 
czwa@czwa.cz 
http://www.czwa.cz   
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