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Úvodní slovo předsedy
Vážení členové asociace,
již od roku 1995 je v každém lichém roce vrcholem života asociace bienální
konference VODA. V loňském roce to byl jubilejní 10. ročník. Poprvé ve své historii
se však konference konala podruhé za sebou ve stejné lokalitě, a to v krásném
prostředí lázeňského parku v Poděbradech. Z reakcí účastníků je zřejmé, že tato
lokalita je jim příjemná a proto se zde sejdeme i při dalším ročníku v roce 2015.
Svojí účastí naši konferenci poctili dva celosvětově uznávaní odborníci, profesor Jiří Maršálek
z Kanady a profesor Vladimír Novotný ze Spojených států amerických. Oba dva se aktivně účastnili
celého programu konference a předávali cenné zkušenosti i názory na prezentované články a
probíraná témata. Rád bych také ocenil mladé autory, kteří se prezentovali zejména v posterové
sekci, a to v téměř neuvěřitelném počtu 52 posterových sdělení.
Přestože se na přípravě bienální konference velmi úzce podílely odborné skupiny, dokázaly ještě
během roku zorganizovat (přímo či s organizací pomoci) dalších 17 seminářů a konferencí, což je
nejvyšší číslo, které během své činnosti v asociaci pamatuji.
Český vodohospodářský obor i CzWA jako taková má ohlas i v zahraničí. Stále více našich členů se
účastní práce v odborných komisích IWA a EWA, na pražské VŠCHT proběhlo úspěšné setkání
Evropského technického a vědeckého výboru při EWA a nadále pokračují přípravy dvou velkých
mezinárodních konferencí IWA v roce 2015 a 2017, jejichž organizátorem CzWA je.
Velkou poctou je též významné ocenění zakládajícího člena asociace prof. Jiřího Wannera. Tomu
byla v listopadu slavnostně předána Hlávkova medaile, jejímiž laureáty z minulých let jsou např. prof.
RNDr. Karel Rektorys, DrSc., prof. Radovan Lukavský či prof. Ing. Cyril Höschl, DrSc.
V roce 2013 byl také úspěšně dokončen projekt v rámci programu celoevropských vzdělávacích
programů - Výzva „52“, který byl zaměřen na vzdělávání zaměstnanců pro naše korporativní členy a
byl plně hrazený z evropských fondů. Rád bych jmenovitě poděkoval Ing. Břetislavu Krňávkovi, Ph.D.
za vedení projektu a pevné nervy při jeho administraci.
Přes všechny zmíněné úspěchy jsem si však vědom, že prostor pro další rozvoj CzWA stále
existuje. Rozhodně je potřeba posílit naši pozici jako odborného a nezávislého partnera státní správy
a samosprávy. Nutné je též reagovat na změny hodnocení vědy a výzkumu, které se mohou citlivě
dotknout našeho kmenového časopisu Vodní hospodářství. A v neposlední řadě by naše pozornost
měla být více orientována na větší zapojení asociace do grantových projektů. Prostě jak říká klasik:
„Práce ještě bude!“. Ale to je rozhodně lepší, než aby žádná práce nebyla.
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.

David Stránský
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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 členská schůze. 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 kontrolní komisí. Denní činnost je vykonávána sekretariátem
se stálou pracovní silou. Odborná činnost je prováděna v rámci příslušných odborných skupin (ke
konci roku 2013 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. V
příloze Listy CzWA jsou publikovány pozvánky na odborné akce, referáty o jejich průběhu a
komentáře k významným událostem ve vodním hospodářství.
Každé dva roky pořádá CzWA konferenci Voda, která v roce 2013 oslavila již svůj 10. ročník. CzWA se
též uchází a je organizátorem mezinárodních konferencí IWA, v nejbližší době je to 12th IWA
Specialised Conference on Design, Operation and Economics of Large Wastewater Treatment Plants
(6. - 9. září 2015) a dále pak 14th International Conference on Urban Drainage (září 2017).

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

Phone:
Fax:
GSM:
E-mail:
Web:
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Zpráva o činnosti výboru
Valná hromada
Ve středu 20. 3. 2013 proběhla v Kongresovém sálu Masarykovy koleje v Praze volební valná
hromada CzWA pro období 2013 - 2016. Na valné hromadě byl zvolen nový jedenáctičlenný výbor ve
složení:
 RNDr. Marcela Česalová
 Ing. Martin Fiala, Ph.D.
 Ing. Karel Hartig, CSc.
 Dr. Ing. Ivana Kabelková
 Ing. Břetislav Krňávek, Ph.D.
 Ing. Vladimír Langer
 Ing. Milan Lánský, Ph.D.
 doc. Ing. Jitka Malá, Ph.D.
 Ing. Martin Srb, Ph.D.
 Ing. David Stránský, Ph.D.
 prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc.
a nová tříčlenná revizní komise ve složení:
 Ing. Věra Novotná
 RNDr. Jaroslav Sojka



Ing. Martin Pečenka, Ph.D.

Valná hromada schválila:
 zprávu o činnosti výboru CzWA,
 zprávu o činnosti odborných skupin,
 zprávu o hospodaření a členské základně za rok 2012,
 výši členských příspěvků pro rok 2014 ve stejné výši jako v roce 2013,
a vzala na vědomí:
 zprávu revizní komise za rok 2012.
V době konání valné hromady pracovalo čtrnáct odborných skupin:
 Analýza a měření
 Biologie vody
 Difúzní znečištění
 Energie a odpadní vody
 Kaly a odpady
 Malé a domovní čistírny a odlučovače
 Městské ČOV
 Odvodňování urbanizovaných území
 Povrchové vody
 Průmyslové odpadní vody
 Řešení extrémních požadavků na čištění
 Technologická zařízení pro vodárenství a
odpadních vod
čistírenství
 Vodárenství
 Životnost a obnova vodohospodářské
infrastruktury
Mezinárodní spolupráce
CzWA je aktivním členem mezinárodních sdružení International Water Association (IWA) a European
Water Association (EWA). Toto členství je využíváno mnoha členy i odbornými skupinami na přenos
odborných informací. Odborníci CzWA jsou zastoupeni v odborných komisích a skupinách těchto
organizací.
Dlouhodobou politikou CzWA je udržovat funkční již jednou uzavřené smlouvy o spolupráci
s národními členskými asociacemi EWA. První smlouva o vzájemnou spolupráci byla uzavřena
s německou DWA (tehdy ATV) již v r. 1996. Tato smlouva byla posléze nahrazena tzv. Memorandem o
spolupráci (MoU, Memorandum of Understanding). První takové memorandum podepsal v prosinci
2010 v Bonnu prezident DWA Otto Schaaf s Dr. Davidem Stránským, který zastupoval tehdejšího
předsedu CzWA Dr. Krňávka. Nový text memoranda byl projednán začátkem roku 2013 a opět
s dvouletou platností byl podepsán dne 24. 4. 2013 v průběhu veletrhu Wasser Berlin. Za německou
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stranu podepsal novou verzi memoranda opět prezident DWA Otto Schaaf, za českou stranu
podepsal v zastoupení předsedy doc. Stránského prof. Jiří Wanner. Podobně jako předchozí
dokumenty má i toto memorandum především usnadnit výměnu odborných informací mezi DWA a
CzWA v nejrůznějších podobách od výměny časopisů až po účast na národních odborných akcích.
Kladen je zejména důraz na větší zapojení mladých odporníků do této výměny. Plný text memoranda
je k dispozici na webu CzWA v sekci O nás/Spolupráce.

Podpis MoU mezi DWA a CzWA dne 24. 4. 2013 v Berlíně
Konference
V roce 2013 proběhla jubilejní 10. Konference CzWA VODA 2013. Podrobnosti jsou uvedeny v sekci
Konference a semináře.
Začaly také práce na přípravě dvou velmi významných mezinárodních konferencí. V roce 2015 se
jedná o 12th Specialised Conference on Design, Operation and Economics of Large Wastewater
Treatment Plants (LWWTP). V současné době je připravován cirkulář konference s žádostí o příspěvky
do programu. Programovým výborem konference bude Mezinárodní výbor IWA. V roce 2017 pak
bude CzWA pořádat 14th International Conference on Urban Drainage (ICUD).

Leták k 12. konferenci LWWTP
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Ocenění čestného člena CzWA Medailí Josefa Hlávky
V předvečer svátku studentů 17. 11. 2013 proběhl ceremoniál udělování Medailí Josefa Hlávky.
Udělování těchto medailí patří k poslání Nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových" (dále
jen Nadání). Posláním Nadání je podporovat vědecké, literární a umělecké snahy českého národa,
přispívat k uspokojování jeho kulturních potřeb a podporovat potřebné a nadané studující na českých
vysokých školách pražských v souladu s vůlí zakladatele Nadání.
Medaile Josefa Hlávky je určena nestorům, zakladatelským a dalším významným osobnostem z
českých veřejných vysokých škol, české vědy a umění jako ocenění jejich celoživotního díla ve
prospěch české vědy, umění a vzdělanosti. Je udělována správní radou Nadání zpravidla na zámku
Josefa Hlávky v Lužanech u Přeštic v zásadě podle následujících principů. Návrhy na ocenění medailí
Josefa Hlávky mohou správní radě Nadání podat:
 předseda AV ČR, rektor ČVUT a rektor Univerzity Karlovy (každý jednoho kandidáta),
 rektoři pražských uměleckých škol AMU, AVU a VŠUP (celkem jednoho kandidáta),
 rektoři dalších pražských vysokých škol ČZU, VŠE, VŠCHT a IKEM (celkem jednoho kandidáta).
Za Vysokou školu chemicko-technologickou navrhl udělení medaile prof. Wannerovi rektor školy prof.
Melzoch, mj. i na základě doporučení výboru CzWA a Fakulty technologie ochrany prostředí této
vysoké školy. Návrh rektora byl posléze projednán Správní radou nadání, která rozhodla o udělení
medaile pro rok 2013 prof. Ing. Jiřímu Wannerovi, DrSc. Důvod pro navržení a udělení medaile
vysvětlil prorektor VŠCHT prof. Kratochvíl ve svém laudatiu: „O jeho vysokých odborných a
manažerských schopnostech svědčí dlouholeté aktivní působení v předsednictvu nejprestižnějších
mezinárodních organizací EWA a IWA. Ve výzkumné práci se zabývá biologickým čištěním odpadních
vod. Je autorem řady anglicky psaných monografií, stovek odborných článků, řešitelem mezinárodních
projektů, jako hostující profesor působí na univerzitách v Austrálii, USA, Itálii, Nizozemí a dalších
zemích. Založil tradici vědeckých bienálních konferencí VODA. Je držitelem řady prestižních
mezinárodních ocenění. Na VŠCHT vyučuje ve všech studijních programech v jazyce českém i
anglickém. Vždy zdůrazňoval důležitost výchovy mladých odborníků v doktorském studiu a mnoho z
jeho bývalých studentů se úspěšně uplatnilo ve výzkumu i praxi.“

Prof. Wanner přejímá ocenění

Hlávkova medaile

Další
 Proběhl poslední rok projektu z OP LZZ Dalším vzděláváním zaměstnanců členů Asociace pro vodu
ČR k posílení jejich adaptability.
 CzWA se tradičně účastnila výstavy ENVIBRNO 2013 a zajistila odborný program doprovodného
programu s MPO – Inovativní technologie ve vodě a v kalech.
 Zajištěna byla i část odborného doprovodného programu na výstavě VODOVODY-KANALIZACE
2013 – Aktuální trendy nakládání se srážkovými vodami v urbanizovaných územích.
 Asociace pro vodu ČR hostila podzimní zasedání Evropského technického a vědeckého výboru
EWA (více v sekci Novinky z IWA a EWA).
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Zpráva o řešených projektech
V rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Asociace pro vodu ČR realizovala 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. Tento projekt byl financován
prostřednictvím Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Projekt byl realizován v období
od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2013. V rámci projektu se vzdělávali zaměstnanci těchto korporativních členů
CzWA: ENVI-PUR s.r.o., KUNST spol. s r.o., TopolWater s.r.o., První brněnská strojína Velká Bíteš a.s.,
VHZ-DIS spol. s r.o. a Vodárenská akciová společnost a.s.
Cíle projektu
Hlavním cílem projektu bylo 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
Blended e-learningu. Projekt byl realizován po dobu 36 měsíců. Kurzy byly připravovány přímo na
míru jednotlivým firmám a jejím pracovníkům. Konzultací lektora a personalistů docházelo k úpravě
obsahu kurzů dle jejich požadavků tak, aby byla zajištěna co nejvyšší efektivita kurzů. Kurzy byly
vedeny interaktivní formou, což pro účastníky násobilo přínos z kurzů. Kurzy byly podpořeny virtuální
třídou, aby byla zabezpečena mimo jiné také udržitelnost vzdělávacích aktivit i po skončení projektu.
Školení probíhaly uzavřenou i veřejnou formou. Součástí byly také doprovodné služby. Kurzy tvořily
komplexní ucelený vzdělávací systém.
Vzdělávací aktivity
Celkem jsme uspořádali 191 kurzů, tj. 283 školících dní, pro 2126 úspěšných absolventů. Školení
probíhala 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
Výstupy ze školení
 vzdělávací materiál (skripta),
 prezenční listiny,
 hodnotící dotazníky,
 fotodokumentace,
 inovované produkty.
Ukončení projektu
Realizací vzdělávacího projektu jsme splnili cíle projektu. Došlo také k naplnění monitorovacích
indikátorů. Plánované hodnoty byly u některých indikátorů překročeny. Projekt splnil očekávání
realizačního týmu, firem i účastníků.
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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
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. Významnou část členské základny tvoří i studenti oborů technologie vody a příbuzných, kteří
prezentováním výsledků svých prací seznamují všechny zájemce s novými poznatky v oboru, a
skupina si díky nim zajišťuje odbornou kontinuitu.
Kromě tradičních aktivit jako je poradenství a odborné posudky se v roce 2013 členové skupiny
aktivně podíleli na organizačním zajištění i odborné náplni tradiční bienální konference CzWA VODA.
Členové skupiny tradičně spolupracovali i na přípravě semináře Nové metody a postupy při
provozování čistíren odpadních vod v Moravské Třebové.
Členové skupiny se aktivně účastnili několika odborných seminářů a konferencí (např. Moravská
Třebová, Soběslav) a publikovali v odborných časopisech. Nejvýznamnější akcí, na níž se členové
skupiny v roce 2013 podíleli, byla bienální konference VODA 2013 v Poděbradech. Přednášky
s tématikou OS MČOV byly odpřednášeny kromě plenární sekce i v oborných sekcích s tématikou
provoz ČOV a vodovodů, výsledky výzkumu a vývoje a srážkové a odpadní vody jako zdroj vody a
energie, energetické využívání čistírenských kalů.

Mladí účastníci v Poděbradech

Záběr do sálu při konferenci v Moravské Třebové

V roce 2014 budou členové skupiny tradičními spoluorganizátory semináře „Nové metody a postupy
při provozování čistíren odpadních vod“ v Moravské Třebové. Skupina bude zapojena do dvou dalších
seminářů s OS BV, OS ŽOVI a OS TZVČ. Členové se budou podílet na přípravě odborné akce
mezinárodního významu – 12th IWA Specialized Conference on Design, Operation and Economics of
Large Wastewater Treatment Plants, která proběhne 6. – 9. září 2015 v Praze.
Skupinu MČOV tvoří cca 40 odborníků různých profesí z oblasti čištění městských odpadních vod.
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OS Odvodňování urbanizovaných území
e-mail: os-ouu@czwa.cz; web: http://www.czwa.cz/os/osouu.html
doc. 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 s cílem
zlepšovat technickou úroveň a znalosti problematiky odvodňování urbanizací dotčených území a
prosazovat integrální pojetí odvodnění urbanizovaných celků.
V roce 2013 byla aktivita skupiny směřována na přednáškovou, posudkovou, konzultační a dozorovou
činnost v oblasti srážkových vod a na výměnu znalostí a zkušeností v rámci ČR i zahraničí.
Členové OS aktivně spolupracují s Ekocentrem Koniklec na projektu Počítáme s vodou, který je zaměřen na podporu zavádění systému hospodaření s dešťovou vodou v České republice. Cílem projektu je
zejména poskytování informací zástupcům státní a veřejné správy a občanům, a to formou
přednášek, exkurze, poradny a vzorového projektu. Projekt je podpořen z Programu švýcarsko-české
spolupráce a z prostředků MŽP ČR a realizuje se v období od června 2013 do května 2015.
Hospodaření se srážkovou vodou bylo i tématem seriálu článků vzniklých na základě TNV 75 9011
publikovaných členy OS ve Vodním hospodářství. Ke konci roku byl také publikován článek
v německém odborném periodiku GFW pod názvem Drainage Area Study of the City of Hradec
Kralove, Czech Republic, and its Utilization for Urban Planning.
Intenzivní aktivity probíhaly v rámci přípravy mezinárodní konference v oblasti městského odvodnění
14th International Conference on Urban Drainage (ICUD) pod hlavičkou Joint Committee on Urban
Drainage (JCUD) při IWA, jejíž pořadatelství v r. 2017 v Praze získaly společně CzWA a ČVUT. Proběhlo
výběrové řízení profesionálního lokálního organizátora konference (PCO) a definitivní výběr lokality a
fixace data konference. Za místo konání bylo zvoleno Kongresové centrum Praha, kde se konference
bude konat 10. - 15. září 2017. Za úspěch lze považovat kooptaci jednoho z organizátorů konference
dr. Vojtěcha Bareše do JCUD, což usnadní komunikaci při přípravě konference.
Mezi další akce skupiny patřily:
 spolupráce při organizaci doprovodného programu v rámci výstavy Vodovody-Kanalizace a
přednáška Aktuální trendy nakládání se srážkovými vodami, 21. - 23. 5. 2013,
 odborná záštita 13. ročníku konference Městské vody ve Velkých Bílovicích, 3. - 4. 10. 2013
(programový výbor, zajištění přednášek),
 odborná záštita 10. bienální konference CzWA Voda, 18. - 20. 9. 2013 (zajištění přednášek),
 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 plánované aktivity v roce 2014 se řadí odborné zajištění konference Městské vody ve Velkých
Bílovicích. Důraz bude kladen na pokračování činností souvisejících s pořádáním konference ICUD.
K odborné skupině se v současné době hlásí 41 odborníků, z nichž 36 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. Michal Kriška, Ph.D. (vedoucí)
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 95, 602 00 Brno, tel.: +420 541147778, email: kriska.m@fce.vutbr.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 (odborná skupina pro malé čistírny a odlučovače) 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 2013 směřovala v návaznosti na předchozí rok mj. na připomínky a seznamování
veřejnosti s výrobkovým postupem v oblasti povolování domovních ČOV. Skupina aktivně diskutovala
problematiku vypouštění odpadních vod do podzemí společně s několika hydrogeology. Realizovány
byly dva semináře – třetí ročník semináře Čištění odpadních vod v horských oblastech 30. - 31. 5.
2013 v Jeseníkách (Dolní Morava, Hotel Prometheus) a seminář Domovní ČOV v Praze, konaný dne 5.
4. 2013.
Členové připravovali odborné články na semináře, do časopisů, realizovali odborné exkurze a vedli
veřejné diskuze.
V roce 2014 bude stěžejním cílem odborné skupiny příprava a realizace několika tematických
seminářů, z nichž lze jmenovat např. tradiční seminář Čištění odpadních vod v horských oblastech,
který proběhne 29. - 30. 5.2013 v Beskydech (Ostravice) a seminář na VUT v Brně, zaměřený na malé
čistírny a odlučovače, řešené zejména nízkoenergetickými a přírodními technologiemi.
Stejně jako v předchozích letech bude pokračovat propagace a seznamování veřejnosti s výrobkovým
postupem povolování domovních ČOV pomocí článků v časopisu Vodní 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).
Na základě spolupráce několika členů skupiny, kteří jsou zaměstnanci výzkumných institucí a realizují
v současné době několik výzkumných projektů, bude zahájena diskuze na téma zanesení nejnovějších
poznatků z výzkumu i provozu malých čistíren a odlučovačů do norem ČSN.
Členové budou v roce 2014 aktivně připravovat odborné články, exkurze, veřejné diskuze, konzultace
aj.
Na konci roku 2013 se k OS ČAO hlásilo 29 členů. Bližší informace o pořádaných akcích a kontaktů na
jednotlivé členy jsou uvedeny na webovém profilu skupiny.
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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 2013 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
SWECO Hydroprojektu a.s. při posuzování a tvorbě nových norem pro analytiku odpadních vod.

Nejvýznamnější akcí skupiny byla organizace již páté konference Hydroanalytika 2013, která
proběhla v Hradci Králové ve dnech 17. -18. 9. 2013 ve spolupráci s Ústavem technologie vody a
prostředí VŠCHT Praha a firmou CSlab s.r.o. Konference se celkem účastnilo více než 130 pracovníků
zabývající se hydroanalytikou a hydrochemií, kteří vyslechli 19 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 21. - 22. 5. 2013 na ČOV Zlín - Malenovice
za účasti 34 odběrových skupin (vzorkování nátoku na ČOV), druhé ve dnech 24. - 25. 9. 2013 na ČOV
Karlovy Vary za účasti 34 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 2013 do Listů CzWA v lednu 2014.
V roce 2014 bude pokračovat činnost při připomínkování a úpravách legislativy týkající se odpadních
vod. Členové skupiny se budou aktivně podílet na novelizaci nařízení vlády 61/2003 Sb. a 461/2010
Sb. Bude pokračovat 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 2015 – volba témat a autorů, vylepšování organizace konference.
Na konci roku 2013 se k OS AM hlásilo 12 členů, z nichž se aktivně do činnosti skupiny zapojují zhruba
dvě třetiny. Bližší informace o pořádaných akcích jsou v kapitole Konference a semináře CzWA.
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OS Kaly a odpady
e-mail: os-ko@czwa.cz; web: http://www.czwa.cz/os/osko.html
prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc. (vedoucí)
VŠCHT Praha, ÚTVP, Technická 5, 166 28 Praha 6 – Dejvice, tel.: +420 220 443 155; e-mail:
pavel.jenicek@vscht.cz
Ing. Dana Pokorná, CSc. (zástupce vedoucího)
VŠCHT Praha, ÚTVP, Technická 5, 166 28 Praha 6 – Dejvice, tel.: +420 220 443 151; e-mail:
dana.pokorna@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. Členové OS KaO aktivně vystupovali na
10. bienální konferenci Asociace pro vodu: VODA 2013 v Poděbradech, kde bylo energetické
využívání čistírenských kalů jedním z hlavních témat programu a na řadě dalších tuzemských i
zahraničních odborných akcí např. Holistic Sludge Management ve Västerås ve Švédsku. V tomto roce
se uskutečnilo programové setkání OS KaO, spojené s volbou představitelů skupiny.
Skupina připravuje společně s OS Energie a odpadní voda, Technologická zařízení pro vodárenství a
čistírenství a Městské ČOV odborný seminář Energetické úspory na ČOV 19. 3. 2014.
Členové OS KaO se podílejí na přípravě evropské kalové konference v tureckém Izmiru – 4th European
Conference on Sludge Management-ECSM 2014, 26-27 5.
Vedle pravidelné činnosti bude hlavní událostí roku 2014 tradiční konference KALY A ODPADY
pořádaná v Brně 25. - 26. 6. 2014. kde se dovíte o nejnovějším vývoji v této oblasti a kde bude
prostor diskusi o kontroverzních tématech našeho kalového hospodářství.
V plánu činnosti na září 2014 je také uspořádání odborná exkurse pro členy OS KaO (je možná i účast
dalších členů CzWA) za zajímavými technologickými řešeními kalového hospodářství ČOV ve Francii a
Belgii.
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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
Ing. 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.
Přestože plán činností na rok 2013 byl velmi obsáhlý, naše OS převážně dokázala splnit očekávané
cíle, a to jak z hlediska organizace odborných posezení a seminářů, tak z hlediska příspěvků na
konferencích a publikační činnosti. První pololetí bylo věnováno organizací semináře „Čistírenské kaly
– doprava, úprava a využití“ v spolupráci s OS Kaly a odpady. Semináři předcházel II. kulatý stůl
„Čerpání čistírenských kalů“ v návaznosti na rok 2013, který byl pojat jako příprava k semináři, který
se následně uskutečnil v květnu v konferenčním centru Sázava (VŠCHT Praha). Na programu bylo 5
odborných přednášek tykajících se převážně aktuálního stavu a problematiky zpracovaní a likvidace
kalu, včetně možného legislativního výhledu do budoucna. Hojná účast (60 zájemců) poukázala na
důležitost daného tématu, a zároveň i na velký zájem o očekávanou změnu legislativy týkající se
zpracovaní a likvidace kalu.
Z hlediska publikační činnosti naše OS zajistila pro Vodní Hospodářství (č. 7) velmi zajímavý a věcný
článek od prof. Melichara - ”Projektování potrubí z termoplastů". OS se aktivně zúčastnila konference
VODA 2013 v Poděbradech, kde byly prezentovány a publikovány ve sborníku následující příspěvky:
 přednáška - ”Technologie pro úpravu vody a požadavky na technologická zařízení”,
 poster - ”Inteligentní řízení a spolehlivost, zajištění bezporuchového a hospodárného
provozu”.
Na podzimní konferenci Městské vody 2014 ve Velkých Bílovicích pak byla prezentována přednáška
”Zajištění spolehlivosti pomocí sledování vyhodnocování provozních údajů”.
OS TZVČ i nadále prokazuje aktivní účast na řešení dílčích úkolů v rámci Centra kompetence PTTE.
Koncem roku 2013 jsme se podíleli na návrhu restrukturalizace organizace OS v rámci CzWA.
V plánu činnosti na rok 2014 jsou následující akce:
 spolupráce s OS EOV a OS TZVČ na organizací odborného semináře “Energetické úspory na
ČOV“, včetně příspěvku V. Hodaň a O. Kincl (LK Pumpservice): „Energetický audit čerpadel
s ohledem na připravovanou normu EN ISO 14414 Pump system energy assessment“ (březen
2014),
 Kulatý stůl - Provoz, údržba a rizika (podzim 2014).
V roce 2013 se naší OS rozšířila o dalších 5 členů a nyní je nás 21. Noví aktivní členové jsou stále
velice vítání.
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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 2013 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 2013. Semináře se zúčastnilo
32 přednášejících a diskutujících. Byl koncipován jako propagace skupiny mimo její členskou základnu
s názvem „Moderní technologie čištění vod průmyslového charakteru a jejich vlivy na životní
prostředí“. Jednotlivé přednášky byly zaměřeny na vybrané moderní technologie v oblasti čištění
vybraných druhů průmyslových odpadních vod a na příklady možného využití jejich technologií i
v jiném odvětví, konkrétně v problematice dekontaminace skládkových vod. Dále byl seminář
zaměřen na vlivy moderních technologií čištění průmyslových odpadních vod na životní prostředí
v jeho komplexním rozsahu a na vazby těchto technologií na příslušnou legislativu. Seminář byl
účastníky kladně hodnocený, zejména přínosná byla diskuse jak ke každé přednášce, tak i na závěr.
V r. 2014 je v říjnu plánován opět seminář na téma problematika čištění průmyslových odpadních vod
a nejlepší dostupné techniky a technologie. Pozornost bude věnována rovněž aktuálnímu stavu
relevantní legislativy a stavu přípravy jejích změn v r. 2014, a vlivům těchto stavů na projektování a
realizaci staveb ČOV POV v r. 2014. Předběžný název semináře je „Nejlepší dostupné techniky a
technologie staveb PČOV a jejich ovlivňování platnou legislativou“.
Činnost OS POV bude nadále rovněž zaměřena na postupné vytváření dalších kontaktů s odborníky z
praxe. Dále bude OS vyvíjet snahu o navázání bližší spolupráce s ostatním 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.

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
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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, které umožňuje neformální spolupráci odborníků z různých oblastí,
které zajímá problematika difúzního znečištění vody v urbanizované i venkovské krajině. Skupina byla
založena v roce 2010. Odborná skupina spolupracuje se zahraničními experty The Diffuse Pollution
Specialist Group IWA a dalšími specialisty na rozpracování metod monitoringu a návrhu opatření pro
účinné omezování difúzních zdrojů znečištění (v souladu s článkem 10 rámcové směrnice (RS) pro
vodní politiku 2000/60/ES). V podmínkách ČE tyto přístupy OS prosazuje v rámci integrovaného
managementu vodárenských povodí.
Pokračujeme ve spolupráci s VŠCHT a ČZU v Praze, nově byla zahájena experimentální činnost
spojená se zřizováním mokřadních systémů jako významným opatřením pro retenci vody v krajině a
zadržování nutrientů a splavenin na transportních cestách ze zdrojových oblastí. Jak dokládají
zahraniční zkušenosti, integrované umělé mokřady (ICW) mohou u malých venkovských sídel zajistit
přijatelné a přírodě blízké způsoby čištění odpadních vod.
Členové odborné skupiny se aktivně zapojovali do organizace seminářů a konferencí, prezentovali své
výsledky formou prezentace nebo posteru (například ve sbornících konferencí Voda v krajině 2013 a
bienální konference CzWA Voda 2013 v Poděbradech). Dále členové skupiny prezentovali výsledky
například na konferencích Sedimenty vodných tokov a nádrží v Bratislavě nebo na konferenci
Radiologické metody v hydrosféře. Členové skupiny publikovali několik článků v odborném časopise
Vodní hospodářství.
V roce 2013 se členové skupiny aktivně podíleli na odborném programu několika menších seminářů
pro veřejnost k problematice eroze (30 účastníků) a organizovali jedno diskuzní kolokvium k ICW pro
pozvané experty (15 účastníků).
Zástupci odborné skupiny se pravidelně účastní jednání Vědecké rady, kterou organizuje obecně
prospěšná společnost Čistá Želivka, k problematice omezování zdrojů znečištění ve vodárenském
povodí. V radě jsou zastoupeny všechny zájmové skupiny, které ovlivňují management krajiny.
Odborná skupina v roce 2014 plánuje pokračování odborné i osvětové činnosti vůči státní správě a
široké veřejnosti, nadále se bude aktivně spolupodílet na přípravě podkladů pro jednání Vědecké
rady a pro organizaci setkávání starostů obcí v povodí VN Švihov - zejména k tématům péče o půdu,
trvalou udržitelnost vodního zdroje Želivka, nakládání s odpadními a srážkovými vodami malých sídel.
Skupina OS DZ se bude spolupodílet na přípravě odborných seminářů ve spolupráci s dalšími
odbornými skupinami CzWA (zvláště se skupinami BV, PV, ČaO, OUÚ). Závěry z organizovaných
seminářů budou publikovány v časopise Vodní hospodářství. Výsledky námi prováděné
experimentální práce budeme i nadále projednávat formou diskuzního kolokvia a chceme
spolupracovat s nově ustavenou Platformou EU pro fosfor.
V roce 2013 evidujeme 15 členů skupiny, z toho 10 jsou členové CzWA (pět z nich má statut člena
experta) a pět spolupracovníků jsou naši externí konzultanti.
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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:: +420 220 444 077, email: eva.podholova@vscht.cz
Odborná skupina biologie vody vznikla na podzim 2010 a v současné době má 16 členů (z toho 6
členů expertů). 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.
Členové skupiny se aktivně zapojili do organizace (prof. Wanner, Dr. Růžičková) a sestavení programu
konference Voda 2013 (prof. Wanner, Dr. Benáková). Spolu se skupinou Vodárenství se podíleli na
výběru přednášek a prezentaci výsledků sekce Úprava vody na vodu pitnou (Dr. Benáková). Doc.
Říhová Ambrožová se tradičně ujala organizace Vodárenské biologie 2013 (viz Listy CzWA 2/2013).
V roce 2013 byla započata práce na aktualizaci příručky Biologická kontrola ČOV (prof. Wanner, Dr.
Růžičková, Dr. Benáková).
V oblasti legislativy skupina spolupracuje se skupinou Malé a domovní čistírny na přípravě novelizace
NV 416/2010 (Dr. Baudišová).
Výsledky své práce členové skupiny prezentovali v odborných českých a zahraničních časopisech,
např. Vodní hospodářství, VTEI, Environmental Technology aj. a na konferencích či seminářích, např.
Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod, Vodárenská biologie, Nástroje pro podporu
provozování a investiční výstavby vodovodů, Voda v krajině, Voda Zlín, Nové postupy při provozování
čistíren odpadních vod, Voda, Městské vody, Nové trendy v čistírenství a vodárenství, Stoka,
Zdravotné zabezpečenie pitnej vody, Sedimenty vodních tokov a nádrží, 26. kongres ČSSM, 5 th IWA
Eastern European Young and Senior Water Professionals Conference, WaterMicro (IWA) aj.
Skupina spolupracuje se skupinami Životnost a obnova vodohospodářské infrastruktury, Městské
ČOV a Technologická zařízení pro vodárenství a čistírenství na sestavení programu semináře
Dezinfekce odpadních vod. Se skupinou Vodárenství se bude podílet na přípravě programu semináře
o malých vodních zdrojích. Doc. Říhová Ambrožová organizuje Vodárenskou biologii 2014.
V roce 2014 je naplánováno dokončení aktualizace příručky Biologická kontrola ČOV. V oblasti
legislativy se bude pokračovat na přípravě novelizace NV 416/2010.
Skupina by se ráda spolu se skupinami Difúzní znečištění, Povrchové vody a Městské ČOV zapojila do
programu CZ02 v rámci EHP a Norských fondů s projektem týkajícího se omezení zdrojů znečištění na
vybraném povodí. Vyhlášení výzvy je naplánováno na únor.

19

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, TÚGŘ, 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.:+420 545 532 244, e-mail:
jelinek@vasbv.cz
Skupina se ve své práci zaměřuje především na řešení otázek spojených s problematikou čištění
odpadních vod v lokalitách s extrémními požadavky na odstranění nutrietů nebo na zvláštní situace
vedoucí k nestandardním postupům při čištění komunálních odpadních vod vynuceným různými
okolnostmi. Zaměřuje se na hledání praktických řešení, kdy je odůvodněně požadováno speciální
řešení čistírenské technologie vedoucí k výrazně nižším odtokovým koncentracím dusíku a fosforu, a
není dostatek ověřených nebo spolehlivých konceptů. Kromě uvedeného se v poslední době skupina
zaměřuje i na speciální řešení kalových koncovek malých ČOV a na šíření zkušeností s využitím
moderních postupů hygienizace čistírenských kalů čistým kyslíkem.
Odborná skupina pro řešení extrémních požadavků na výsledky čištění odpadních vod vznikla na
podzim roku 2008 a umožňuje neformální kontakty širokého spektra odborníků, věnujících se
problematice naznačené v názvu skupiny, ať už z pohledu inženýra technologa, provozovatele či
projektanta. Hlavní důraz je kladen na hledání v praxi použitelných řešení a šíření informací o nich.
Skupina zahrnuje pracovníky vysokých škol, provozních společností a projekčních, případně výrobních
firem z oboru. V redakční radě Listů CzWA naší skupinu zastupuje Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D.
Členové skupiny organizačně zajistili konferenci v Blansku, kde se podíleli i aktivně na přípravě
některých přednášek. Ve spolupráci s firmami PBS Velká Bíteš a FORTEX-AGS Šumperk připravili
zvláštní projekt s praktickým řešením logistiky a ověřených postupů zpracování čistírenských kalů z
malých ČOV. Tento postup byl shrnut do praktického manuálu volně dostupného na konferenci v
Blansku a publikovaného ve Vodním Hospodářství 9/2013. Členové skupiny se zúčastnili odborné
akce v Rakousku, organizované ve spolupráci s firmou DONAUCHEM. V září 2013 uspořádala skupina
ve spolupráci s VaK Břeclav výjezdní dvoudenní poradu, spojenou s exkurzí na ČOV pravidelně
přetěžované odpadními vodami z vinařských výrob vypouštěnými do obecní kanalizace. V listopadu
skupina uspořádala pravidelný seminář v Rybníkách. Výsledky své práce, jak již bylo uvedeno,
prezentovali členové skupiny v odborných českých časopisech, např. Vodní hospodářství a na
konferencích či seminářích. Kromě jiného jsou výsledky práce skupiny, případně ostatní aktivity
komentovány na webových stránkách skupiny. Zde se snaží skupina také komentovat přínosné
aktivity jiných subjektů a publikovat abstrakty nebo texty ze svých akcí.
V roce 2014 bude probíhat spolupráce OS s CHKO Moravský kras a VUT Brno na řešení monitoringu
znečištění komunálními odpadními vodami a s projekčními a výrobními firmami na řešení třetích
stupňů čištění odpadních vod s odděleným srážením fosforu a postdenitrifikací. Probíhá již intenzivní
příprava programu 6. konference „Blansko 2015“. Opět je na programu i seminář v Rybníkách.
Skupina je otevřena spolupráci s ostatními odbornými skupinami, v nichž řada členů skupiny i působí.
V současné době má OS zhruba 23 členů (z toho 12 členů expertů).
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OS Vodárenství
e-mail: os-vod@czwa.cz; web: http://www.czwa.cz/os/osvod.html
Mgr. Jiří Paul, MBA (vedoucí)
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., Mostníkovská 255, 266 41 Beroun, tel. +420 311 747 114, email: 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. Mezi hlavní cíle odborné skupiny patří zejména
propojení odborníků pracujících na rozhraní témat pitná/povrchová/odpadní voda. Skupina je
připravena zabývat se aktuálními a očekávanými problémy 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 je navázání spolupráce s profesními skupinami s obdobným zaměřením v ČR
a SR – např. Asociace vodárenských expertů, odborné skupiny SOVAKu, ČSVTS a další.
V březnu skupina uspořádala svůj první seminář „Nástroje pro podporu provozování a investiční
výstavby vodovodů“. Pět přednášek na témata koncepční obnovy sítě, matematického modelování,
neinvazivních a moderních metod monitoringu sítě bylo doprovozeno věcnou a živou diskuzí.
Na bienální konferenci CzWA VODA 2013 skupina moderovala samostatnou vodárenskou sekci,
jejímž hlavním tématem byly moderní přístupy k dezinfekci vody (nanotechnologie, membrány).
Obsah konference potvrdil, že se stále více stírá rozdíl mezi pitnou – čistou a odpadní vodou. Nároky
na čištění vody v řadě případů vyžadují technologie analogické vodárenským. Zajištění bezpečných
dodávek pitné vody se neobejde bez holistického pojetí a znalostí širších souvislostí celého
zdrojového povodí.
Skupina se v roce 2013 podílela na přípravě publikace Zajištění kvality pitné vody při zásobování
obyvatelstva malými vodárenskými systémy1. Publikace byla vydána VÚV TGM Praha v edici Výzkum
pro praxi a byla distribuována na všechny vodoprávní úřady a orgány ochrany veřejného zdraví.
Skupina v roce 2014 hodlá navázat na publikaci vydanou v roce 2013 a i nadále se zabývat malými
vodními zdroji, zejména formou předávání poznatků do praxe.
Dalším tématem, kterému se skupina bude v roce 2014 věnovat, je koncepční obnova úpraven vody.
Tato problematika nabývá na významu zejména v kontextu samofinancování vodohospodářské
infrastruktury na jedné straně a možností získávání dotací na straně druhé.
V neposlední řadě bude skupina nadále intenzivně pracovat na prohloubení spolupráce s ostatními
odbornými skupinami CzWA (zejména Biologie vody, Technologická zařízení pro vodárenství a
čistírenství, Životnost a obnova vodohospodářské infrastruktury) a Asociací vodárenských expertů.
Na činnosti OS se v současné době podílí 17 členů.

1

Kožíšek František, Jiří Paul, Josef Vojtěch Datel (2013) ZAJIŠTĚNÍ KVALITY PITNÉ VODY PŘI ZÁSOBOVÁNÍ
OBYVATELSTVA MALÝMI VODÁRENSKÝMI SYSTÉMY. Praha: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka,
v.v.i., 112 str., ISBN 978-80-87402-26-9
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OS Energie a odpadní vody
e-mail: os-eov@czwa.cz; web: http://www.czwa.cz/os/oseov.html
Ing. Martin Gómez (vedoucí)
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Přítkovská 1689, 415 50, Teplice, tel. 702 006 702, e-mail:
marcel.gomez@scvk.cz
Ing. Martin Fiala, Ph.D. (zástupce vedoucího)
Středočeské vodárny, a.s., U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno, tel. 725 386 575, e-mail:
martin.fiala@svas.cz
Odborná skupina energie a odpadní vody vznikla teprve nedávno, v roce 2012. Mezi členy jsou
zástupci 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 skupiny budou publikace
odborných článků, příprava seminářů a stimulace odborné debaty s cílem ovlivnění legislativy.
V uplynulém roce došlo ke konsolidaci naší mladé odborné skupiny. Podílela se na spolupořádání
sekce na bienální konferenci CzWA VODA 2013, vedle toho se zástupce odborné skupiny podílel i na
výběru odborného programu této konference. Další velkou akcí, na které jsme participovali účastí na
doprovodném přednáškovém programu, byla výstava VODOVODY-KANALIZACE 2013. Vedle toho
členové naší odborné skupiny vystoupili s příspěvky na tradiční konferenci „Nové metody a postupy
při provozování čistíren odpadních vod“ v Moravské Třebové, kde se konal již její XVIII. ročník.
Členové skupiny se aktivně zapojují i do energetických auditů čistíren odpadních vod a referenčních
porovnávání provozů jednotlivých ČOV.
Výstupy odborné činnosti jednotlivých členů byly publikovány v uplynulém roce v několika
zahraničních odborných impaktovaných publikacích, jako jsou: Bioresource Technology, Water
Science & Technology nebo Journal of Residuals Science & Technology. Samozřejmostí je pak i
publikace v českých recenzovaných časopisech, zejména ve Vodním Hospodářství, kde zajišťovala ve
spolupráci s jinými OS i jedno vydání Listů CzWA (9/2013), a aktivní účast na konferencích a
seminářích.
V roce 2014 se bude ve spolupráci OS EOV, TZVČ, MČOV a KaO konat seminář Energetické úspory na
ČOV. Akce je plánována na 19. 3. 2014 v Konferenčním centru Sázava VŠCHT Praha a cílem je vytvořit
tradiční seminář, který by se každoročně věnoval novinkám v této oblasti a vytvořil platformu pro
diskusi širokého spektra odborníků ve vodním hospodářství.
Kromě tohoto semináře se členové skupiny budou aktivně účastnit i odborného programu dalšího
ročníku konference „Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod“, kde opět
nabídnou témata týkající se energetického managementu ČOV.
V současné době má OS 17 členů.
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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, CSc., MBA (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 (OS ŽOVI). Skupina
sdružuje odborníky, kteří se zabývají oblastí obnovy, spolehlivosti a životnosti vodohospodářské
infrastruktury nebo příbuznými obory a mají zájem na výměně informací. Sdružuje 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, jejichž odborným zájmem jsou otázky obnovy, spolehlivosti a zajištění dlouhé
životnosti nebo prodlužování životnosti vodohospodářské infrastruktury. 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 OS ŽOVI 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 a obnovou, z řad vodohospodářů, technologů, ekonomů a
manažerů a vědeckých, pedagogických a administrativních pracovníků.
V roce 2013 zorganizovala odborná skupina jednodenní seminář „Otázky životnosti, spolehlivosti a
obnovy vodohospodářské infrastruktury“, který se konal dne 17. října 2013 v Praze.
V plánu činnosti OS na rok 2014 je spolupráce na organizaci jednodenního semináře spolu s OS MČOV
a TZVČ na téma Dezinfekce vyčištěných odpadních vod. V roce 2015 je v plánu organizace dalšího
semináře na téma Životnosti a obnovy vodohospodářské infrastruktury.
V současné době skupinu tvoří 8 aktivních členů.
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Novinky z IWA a EWA
International Water Association
V IWA došlo ke změně na pozicí výkonného ředitele. Ger Bergkamp, ředitel pro regiony a programy,
který od prosince 2012 převzal přechodně povinnosti výkonného ředitele, byl do této funkce
jmenován s definitivní platností od 17. dubna 2013. Předchozí výkonný ředitel IWA, Paul Reiter,
převzal novou roli strategického poradce IWA.
Valná hromada zvolila nového prezidenta IWA, který se ujme funkce po světovém kongresu IWA
(IWA World Water Congress & Exhibition), který se koná v září 2014 v Lisabonu. Je jím Prof. Helmut
Kroiss z Technické univerzity ve Vídni. Do té doby zůstává stále ve funkci prezidenta Dr. Glen Daigger.

Glen Daigger
President

Ger Bergkamp
Executive Director

Helmut Kroiss

IWA reaguje na vývoj v oblasti hospodaření s vodou ve městech, který je stále více spojen s místními
komunitami a posouvá se směrem k integraci různých systémů a zdrojů zásobování vodou (včetně
dešťových a šedých vod), hybridním centrálním a lokálním systémům a zahrnutí hospodaření s vodou
již do rané fáze urbanistických studií. IWA se těmto trendům přizpůsobila a rozšířila v uplynulém roce
své tematické programy a tzv. klastry.
V současné době má IWA šest tematických programů:
Služby zásobování vodou
 Water Supply Services
Voda, energie a klima
 Water, Energy and Climate
Povodí budoucnosti
 Basins of the Future
Města budoucnosti
 Cities of the Future
Odkanalizování urbanizovaných oblastí
 Urban Sanitation
Posouzení využití kapacit a řízení rezerv
 Capacity Assessment & Development
A čtyři klastry:
 Biocluster
 Alternative Water Resources
 Smart Networks
 Resource Recovery

Bio-klastr
Alternativní zdroje vody
Inteligentní sítě
Využívání/recyklace zdrojů

Programy a klastry aktivně spolupracují s odbornými skupinami (Specialist Groups) a představují ještě
lepší příležitost pro členy IWA, aby se zapojili do její činnosti. Počet aktivit programů a klastrů stále
stoupá, a to celosvětově.
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Rok 2013 byl velmi bohatý na akce - IWA organizovala více než 50 konferencí a seminářů po celém
světě, jichž se zúčastnilo přes 13 000 členů a odborníků z více než 90 zemí. Publikační katalog je
k nahlédnutí na stránkách IWA Publishing (http://www.iwapublishing.com).
European Water Association
Asociace pro vodu ČR hostila v roce 2013 podzimní zasedání Evropského technického a vědeckého
výboru EWA (ETSC), což je odborný orgán Evropské asociace pro vodu. Jednání se uskutečnilo dne 21.
11. 2013 v knihovně Ústavu technologie vody a prostředí VŠCHT Praha s tímto programem:
1. Projednání zápisu z minulého jednání dne 25. 4. 2013 v Berlíně
2. Příprava detailního programu Vodního symposia, které se bude konat v průběhu veletrhu IFAT,
5. - 6. 5. 2014
3. Další konference EWA:
a) Zpráva z konference "Vody v citlivých a chráněných oblastech", Záhřeb, červen 2013
b) Zpráva z 9. Bruselské konference "Voda - investujeme dnes do budoucnosti"
a z doprovodného ceremoniálu předávání Dunbarovy medaile.
4. Zprávy z pracovních skupin ETSC
5. Nová webová stránka EWA s informací o ETSC a o pořádaných konferencích
6. Různé a závěry
Druhý den byla pro členy ETSC uspořádána prohlídka staré Lindleyovy čistírny s výkladem v anglickém
jazyce.

Část členů ETSC o přestávce jednání
na VŠCHT Praha

Předseda ETSC, Dr. Fabio Tatano
z Itálie (vlevo)
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Konference a semináře
10. Bienální konference VODA 2013
Název:

10. Bienální konference CzWA VODA 2013

Místo:

Poděbrady

Termín:

18. – 20. září 2013

Anotace:

Tradiční konference CzWA, pokrývající celé spektrum odbornosti asociace. Na
tvorbě programu spolupracují a na přednáškách se podílejí všechny odborné
skupiny s hlavními výstupy své činnosti, převážně v oblastech vědy a výzkumu,
aplikované vědy, technologie a inženýrství.

Organizace:

CzWA

Účastníků:

213 účastníků, 14 vystavujících firem

Výstup:

Tištěný sborník s CD

Bienální konference proběhla v Poděbradech v termínu 18. – 20. září 2013. Konference se zúčastnilo
celkem 213 platících a pozvaných osob, výstavy 14 firem. S velkým zájmem byly na konferenci
přivítány přednášky zahraničních hostů v plenární sekci, a to:
 prof. Jiřího Maršálka (Canada Centre for Inland Waters, Kanada; Luleå University of
Technology, Švédsko; sekretář Joint Committee of Urban Drainage při IWA a IAHR)
Padesát let inovací v hospodaření s městskými dešťovými vodami: Dosažené úspěchy a
příležitosti k dalšímu výzkumu a
 prof. Vladimíra Novotného (Northeastern University Boston, Massachutes, USA)
Vodní hospodářství v městech budoucnosti

prof. Jiří Maršálek

prof. Vladimír Novotný
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Po plenární části proběhly odborné přednášky v šesti odborných sekcích (celkem 34 příspěvků) a také
posterová sekce, jíž se zúčastnilo 52 příspěvků. Bienální konference byla tentokrát spojena s dvěma
workshopy, které se konaly den před vlastní konferencí. Prvním byl seminář „Analýza a požadavky
trhu pro hnojiva z fosforu získávaného z odpadních vod“ a druhým „Nejnovější trendy v odstraňování
dusíku z odpadních vod: Kam dál?“.
Odborný program konference byl ukončen shrnutím jednotlivých sekcí a oceněním výherců
posterové soutěže o Cenu předsedy CzWA.
1. Aplikovaná věda, technologie a inženýrství
 1. místo: Fencl M., Rieckermann J., Stránský D., Bareš V.
Mikrovlnné spoje a jejich potenciál v hydrologii urbanizovaných území
 2. místo: Kriška M., Fialová T., Pobořil J., Hudcová T., Rozkošný M.
Bilance přestupu kyslíku ve skrápěném filtračním prostředí zemních filtrů
 3. místo: Bílý M., Simon O., Wanner F., Kaňková P.
Funkce biocenózy pro transformaci a retenci živin v experimentální soustavě dvou
nízkozatěžovaných biologických rybníků
2. Výzkum a věda
 1. místo: Chovancová L., Kelbich P., Růžičková I., Macek T.
Fluorescenční in situ hybridizace pro identifikaci a kvantifikaci nitrifikačních bakterií
v aktivovaném kalu
 2. místo: Mackuľak T., Bodík I., Grabič R.
Využitie drevokazných húb pri degradácii liečiv a hormónov vyskytujúcich sa v
odpadových vodách
 3. místo: Valičková M., Derco J., Šimovičová K.
Odstraňovanie vybraných prioritných látok z vôd kombinovanými procesmi

Vítězní autoři posterových sdělení
V rámci jubilejní konference byla též předána ocenění Ironman pro aktivní účastníky všech 10
uspořádaných ročníků. Těmito matadory (zkušenostmi, nikoliv věkem) jsou prof. Jiří Wanner a
Dr. Iveta Růžičková, oba z VŠCHT. Oběma patří velké díky i za zásluhy v oblasti organizační a
programové.
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Přehled uplynulých ročníků konference:
 1995 Brno
 1997 Jihlava
 1999 Teplice
 2001 Mladá Boleslav
 2003 Olomouc







2005
2007
2009
2011
2013

Teplice
Brno
Plzeň
Poděbrady
Poděbrady

Na závěr konference byla uspořádána exkurze na ČOV Nymburk a prohlídka pamětihodností
Poděbrad s průvodcem.
Vyhodnocení dotazníků vyplněných účastníky ukázalo, že pořádání konference v Poděbradech
vyhovuje většině zúčastněných a proto se i při příštím ročníku konference CzWA VODA 2015 těšíme
na viděnou v těchto malebných lázních.

Do vodařiny vkládáme svá srdce, a na srdce jsou Poděbrady!

Okolí kongresového centra (foto: Město Poděbrady)
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Další konference a semináře
Název:

Vodárenská biologie 2013

Místo:

Hotel DAP, Praha

Termín:

6. - 7. února 2013

Anotace:

29. ročník konference byl zaměřen na problematiku vodního zákona a na
problematiku biologických norem a dále pak na problémy v oblasti rybníků, nádrží,
eutrofizace vod fosforem, ekotoxicity, metod a postupů aplikovatelných ve
vodárenství (včetně zdrojů) a na problematiku rekreačních vod. I letos byla
zařazena moderovaná posterová sekce.

Organizace:

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Vodní zdroje Ekomonitor spol.
s r.o., Česká limnologická společnost, Výskumný ústav vodného hospodárstva
Bratislava, Československá asociace vodárenských expertů, Asociace pro vodu ČR,
Biologické centrum AV ČR, v.v.i., FŽP Univerzity J. E. Purkyně, Ústí nad Labem

Účastníků:

cca 200

Výstup:

Tištěný sborník

Název:

Setkání zástupců obcí z povodí Želivky

Místo:

Kulturní dům v Kožlí u Ledče nad Sázavou

Termín:

14. února 2013

Anotace:

Byly předneseny prezentace (zástupci z MZe, VÚMOP, obcí, OS DZ, JČU) jako
podklad pro další diskuzi. Témata prezentací byla zaměřena na erozi a
management krajiny (zkušenosti MZe a starostů, monitoring erozních událostí
půdní službou VÚMOP, LPIS jako nástroj pro management území, plošné
znečištění vodních zdrojů-modelová studie porovnání vlivu přívalové srážky a
drenážního odtoku).

Organizace:

Obecně prospěšná společnost Čistá Želivka, spolupráce na odborném programu
OS DZ

Účastníků:
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Výstup:

Odborné prezentace, zpráva o konání semináře pro ČTK a shrnutí obsahu
semináře ve Vodním hospodářství

Název:

5. Konference Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod – Blansko
2013

Místo:

Hotel Panorama - Blansko

Termín:

21. - 22. února 2013

Anotace:

5. bienální konference s mezinárodní účastí byla zaměřena na spolučištění
průmyslových odpadních vod s vodami komunálními, problematiku logistiky a
organizace zpracování kalů z malých ČOV (zvláštní výstavka s praktickými
řešeními), ochranu krasových prostor před znečištěním odpadními vodami z ČOV a
především uvedla kvantifikaci účinnosti srážení fosforu železitými kaly z úpraven
pitné vody, vypouštěnými do splaškové kanalizace.

Organizace:

Konferenci organizovala odborná skupina OS REP při CzWA za sponzorského
přispění firem Vodárenská akciová společnost, FORTEX-AGS, PBS Velká Bíteš a
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AQUAPROCON.
Účastníků:

cca 110

Výstup:

Tištěný a elektronický sborník

Název:

Nástroje pro podporu provozování a investiční výstavby vodovodů

Místo:

Konferenční centrum VŠCHT na koleji Sázava, Praha

Termín:

26. března 2013

Anotace:

Na semináři byla v pěti připravených příspěvcích a následné diskuzi probírána
témata koncepční obnovy sítě, matematického modelování, neinvazivních a
moderních metod monitoringu sítě (fyzikální metody, nové možnosti diagnostiky
mikroorganizmů).

Organizace:

Oborná skupina Vodárenství při CzWA ve spolupráci s Ústavem technologie vody a
prostředí VŠCHT

Účastníků:

cca 50

Výstup:

prezentace ve formátu PDF k dispozici na www.czwa.cz

Název:

3. bienální seminář Voda v krajině 2013 (motto: vodárenské povodí – socioekonomický prostor vytvářející kvalitu vody v nádrži)

Místo:

Velká zasedací místnost Magistrátu hlavního města Prahy (MHMP)

Termín:

28. března 2013

Anotace:

Byly předneseny odborné prezentace (zástupci státní správy a samosprávy,
správci povodí, univerzity a výzkumné ústavy, odborné skupiny CzWA, firmy) a
pak následovala diskuze. Témata prezentací byla zaměřena na aktuální přístupy
k ochraně povodí, souvislosti mezi zemědělskou a vodohospodářskou politikou,
ale také byly prezentovány modelové studie modelování hydrologických procesů,
kvantifikace retenčního potenciálu toků, decentrální čištění odpadních vod,
revitalizace toků, zkušenosti z provozu umělých mokřadů a výsledky monitoringu
kvality vody).

Organizace:

CzWA (OS ČaO, MČOV, OS DZ), obecně prospěšná společnost Čistá Želivka,
Centrum environmentálních studií, o.p.s. a Vědecká rada o.p.s. Čistá Želivka

Účastníků:

cca 80 (32 účastníků státní správa a samospráva, 27 firmy a dodavatelé služeb, 20
výzkumné a nezávislé organizace NNO)

Výstup:

Sborník formou souboru elektronických prezentací na flashdisku
Záznam ze semináře publikován ve Vodním hospodářství

Název:

Malé a domovní ČOV" připravované změny v legislativě

Místo:

Praha

Termín:

5. dubna 2013

Anotace:

Seminář k problematice ohlašování a certifikace domovních ČOV. V první části
jsou vyhodnoceny zkušenosti s revizemi, prohlašováním a zkoušením na
zkušebně. Následují informace ing. Jelínkové o zkušenostech jednotlivých
technologií, testovaných na zkušebně VUV, poukázání na slabiny jak čistíren, tak i
procesu zkoušení ČOV. Jako další přednášející, RNDr. Kliment z MŽP, informoval o
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výsledcích kontrol prováděných ČOI z podnětu ministerstva MŽP – byla zjištěna
řada chyb v prohlašování a odhaleni tři falzifikátoři, výsledky kontrol má k
dispozici státní správa a může je zohlednit při rozhodování. Kontroly budou
pokračovat i v letošním roce. Ing. Plotěný pak informoval o změnách vyplývajících
ze změn v novém stavebním zákoně ohledně instituce ohlašování.
Pro výrobce byly pak z hlediska budoucnosti důležité informace o změnách v EN
pro domovní ČOV a ve změnách v prokazování shody (Ing. Pírek a Ing. Studnička)
– respektive od 1.7. v prohlašování vlastností – což je podstatná novinka zavedení
přímo Nařízením evropského parlamentu. Změny, které nás čekají, jsou jak v
systému, tak i přímo v technických požadavcích na zkoušku typu. Např. nově se
potkáme s označením WET pro ČOV určené do podzemní vody, požadavkem na
sledování celkového dusíku, novým obsahem štítku na výrobku a řadou dalších
novinek, které především pro výrobce budou znamenat řadu přinejmenším
administrativních úkonů.
Organizace:

OS ČAO

Účastníků:

cca 70

Výstup:

Tištěný sborník přednášek

Název:

Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod XVIII

Místo:

Moravská Třebová

Termín:

9. - 10. dubna 2013

Anotace:

První den semináře byl věnován již tradičně nové legislativě ve vodním
hospodářství a inovativním přístupům v čištění odpadních vod. Poslední sekce pak
byla naplněna průřezovými přednáškami o odborné práci prof. Wannera,
dlouholetého odborného garanta semináře, při příležitosti jeho 60. narozenin.
Druhý den semináře byl zaměřen na provozní zkušenosti, novinky z provozů ČOV a
nové technologie. Na letošním semináři se objevilo hodně mladých tváří, což
svědčí o tom, že se tradice přenáší ze starší na mladší generaci, pro kterou je
seminář díky zajímavým a aktuálním tématům cenným zdrojem informací pro další
odborný a profesní růst.

Organizace:

Asociace pro vodu ČR, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, STU
Bratislava, Ministerstvo životního prostředí

Účastníků:

cca 330

Výstup:

Tištěný sborník

Název:

Čistírenské kaly – doprava, úprava a využití

Místo:

Konferenční centrum Sázava, Praha

Termín:

14. května 2014

Anotace:

Seminář byl koncipován z 6 odborných přednášek tykajících se převážně
aktuálního stavu a problematiky zpracovaní a likvidace kalu včetně možného
legislativního výhledu do budoucna.
Následná témata byla prezentovaná a diskutovaná: historicky vývoj anaerobních
technologií, problematika čerpání čistírenských kalu v závislosti na hustotě resp.
viskozitě, aktuální možností odvodňovaní a sušení kalu, tepelné metody na
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destrukci kalu (spalovaní, pyrolýza a zplynovaní usušeného kalu), odstraňování
kalů v současnosti a výhled do budoucnosti z právního hlediska, představení
„Centrum kompetence PTTE“ - Pokročile technologie pro výrobu tepla a elektřiny.
Organizace:

Vzájemná spolupráce OS TZVČ (Odborná skupina Technologická zařízení pro
vodárenství a čistírenství) a OS KaO (Kaly a odpady)

Účastníků:

cca 60

Výstup:

CD sborník

Název:

Hospodaření se srážkovou vodou

Místo:

Praha - Letňany, výstava VODOVODY-KANALIZACE 2013

Termín:

21. května 2013

Anotace:

Přednáška v rámci doprovodného programu výstavy představující nástroje
hospodaření se srážkovou vodou

Organizace:

OS OUÚ

Účastníků:

cca 30

Výstup:

prezentace

Název:

ČOV pro objekty v horách

Místo:

Dolní Morava, Hotel Prometheus

Termín:

30. - 31. května 2013

Anotace:

Tradiční seminář, který se koná již potřetí v horském prostředí, se zaměřuje na
otázky legislativy a dosažitelnosti požadovaných hodnot a podmínek jednotlivými
technologiemi jak obecně, tak i s ohledem na CHKO. Podrobněji se zabývá
problematikou zasakování vod do podloží, možnostmi oddělování moči od
odpadní vody, řešením opětovného použití vyčištěné vody ve vztahu k legislativě a
v neposlední řadě budou uvedeny zkušenosti z testování malých „balených“
čistíren ve zkušebně VUV.
Diskutovanými tématy jsou domovní kořenové čistírny, jejich současné trendy a
nejnovější poznatky z výzkumů, extenzivní i high-tech technologie na konkrétních
případech, možnosti z oblasti nakládání s biologickými odpady v rámci
samostatných horských objektů aj. témata. V rámci semináře jsou vystaveny také
plakátová sdělení (postery) přednášejících autorů.
Cílem semináře je také poskytnutí návodu k navrhování a posuzování objektů
určených k čištění a likvidaci odpadních vod jejich vypouštěním na lokalitách bez
možnosti vypouštění do toků.

Organizace:

Asociace pro vodu ČR, Vysoké učení technické v Brně – Fakulta stavební

Účastníků:

cca 50

Výstup:

Sborník na CD

Název:

Odborné diskuzní kolokvium-zkušenosti s provozem přírodě blízkých způsobů
čištění odpadních vod a posouzení procesů samočištění v tocích a rybnících

Místo:

Zasedací místnost MÚ Pacov
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Termín:

11. června 2013

Anotace:

Byly předneseny prezentace a následovala diskuze. Byli přítomni diskutující z ČZU
FŽP, JČU, Enki, ops., OS DZ CzWA, zástupci místní a regionální samosprávy-odbory
vodního hospodářství a zástupci kraje, zástupci Povodí Vltavy, a.s., výzkumné
ústavy a Lesy ČR, zástupci projektantů. Témata prezentací byla zaměřena na
konkrétní zkušenosti s provozem přírodě blízkých způsobů čištění odpadních vod
(biologické rybníky, kořenové čistírny, umělé mokřady).

Organizace:

OS DZ CzWA

Účastníků:

15

Výstup:

Odborné prezentace
Záznam ze semináře

Název:

Setkání zástupců obcí z povodí Želivky

Místo:

Kulturní dům v Kožlí u Ledče nad Sázavou

Termín:

25. června 2013

Anotace:

Byly předneseny prezentace (zástupci z Mze, zástupci krajské samosprávy a obcí,
Vědecká rada a správní rada ops Čistá Želivka) jako podklad pro další diskuzi.
Témata prezentací byla zaměřena na konkrétní zkušenosti a návrhy týkající se
managementu povodí (také PRV, AEO a greening) a možnosti financování
opatření. Byly řešeny také modelové případy analýzy dopadů činnosti BPS
v povodí.

Organizace:

Obecně prospěšná společnost Čistá Želivka, spolupráce na odborném programu
OS DZ

Účastníků:

cca 30

Výstup:

Odborné prezentace
Záznam ze semináře

Název:

Konference Hydroanalytika 2013

Místo:

Hradec Králové

Termín:

17. -18. září 2013

Anotace:

5. ročník konference se zabýval aktuálními normami v oblasti hydroanalytiky,
výměně zkušeností z monitoringu různých typů vod, vzorkování vody a
sedimentů, laboratorní praxe a analytických metod. Dále byly prezentovány
metody a výsledky stanovení nových nebezpečných polutantů moderními
analytickými metodami (léčiva, drogy a jejich metabolity).

Organizace:

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

Účastníků:

130

Výstup:

Tištěný sborník
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Název:

XII. ročník konference Městské vody

Místo:

Velké Bílovice

Termín:

3. - 4. října 2013

Anotace:

XIII. 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

Účastníků:

cca 250

Výstup:

Tištěný sborník

Název:

Otázky životnosti, spolehlivosti a obnovy vodohospodářské infrastruktury

Místo:

Hotel Extol Inn Praha

Termín:

17. října 2013

Anotace:

III. odborný seminář svým tematickým zaměřením propojoval různé obory a díval
se jejich optikou na životnost staveb, technologických celků, čerpadel, potrubí,
armatur a dalších prvků vodohospodářské infrastruktury. Seminář se zabýval také
technickými a ekonomickými otázkami. Vysokou odbornou úroveň semináře
zajistili fundovaní přednášející. Přednesených příspěvků bylo celkem 11. Po
jednotlivých přednáškách, pokud to čas dovolil, se rozvíjely inspirující diskuze.

Organizace:

Aquion, s.r.o., Asociace pro vodu ČR, OS Životnost a obnova vodohospodářské
infrastruktury

Účastníků:

cca 45

Výstup:

Tištěný sborník

Název:

Moderní technologie čištění vod průmyslového charakteru a jejich vlivy na
životní prostředí

Místo:

VŠCHT Praha, Knihovna Ústavu technologie vody a prostředí

Termín:

22. října 2013

Anotace:

Seminář byl zaměřen na vybrané moderní technologie v oblasti čištění vybraných
druhů průmyslových odpadních vod a na příklady možného využití jejich
technologií i v jiném odvětví, konkrétně v problematice dekontaminace
skládkových vod. Dále byl seminář zaměřen na vlivy moderních technologií čištění
průmyslových odpadních vod na životní prostředí v jeho komplexním rozsahu a na
vazby těchto technologií na příslušnou legislativu.

Organizace:

OS POV, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav technologie vody a
prostředí, EKOSYSTEM spol. s r.o., HYDROTECH s.r.o., Pražské vodovody a
kanalizace, a.s.

Účastníků:
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Výstup:

Tištěný sborník
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Název:

Seminář se zaměřením na čerpání a míchání médií se sklonem k tixotropii
(zahuštěné čistírenské kaly)

Místo:

Rybníky u Moravského Krumlova

Termín:

11. listopadu 2013

Anotace:

Již čtvrtý ročník jednodenního interního semináře skupiny OS REP zaměřený na
procesní inženýrství a čerpací a míchací techniku

Organizace:

Organizaci zajišťuje OS REP na svoje náklady ve spolupráci s odborníky ČVUT Praha
a Vodárenskou akciovou společností, a.s.

Účastníků:

cca 20

Výstup:

Dle programu, abstrakt hlavní přednášky

Semináře DWA
Během léta a raného podzimu 2013 se pod patronátem DWA uskutečnily dva pětidenní semináře na
mezinárodní úrovni s tématy Management of a Wastewater Treatment Plant (Řízení ČOV) a Project
Cost Appraisal - Economic Efficiency in Planning and Operating of Water Supply and Wastewater
Disposal Systems (Oceňování nákladů projektu – ekonomická účinnost při plánování a provozu
systémů zásobování vodou a odvádění odpadních vod). V rámci přátelských vztahů a dobré
spolupráce byla účast členů CzWA plně hrazena ze strany DWA. Semináře se konaly v sídle DWA
v Hennefu a probíhaly v angličtině.
Hodnocení seminářů účastníkem obou seminářů, Ing. Robertem Armič-Sponzou, Ph.D., jste si mohli
přečíst v lednovém vydání Vodního hospodářství.
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Plánované akce 2014
NÁZEV AKCE

TERMÍN

MÍSTO KONÁNÍ

Čištění komunálních vod od A do Z…aneb ABECEDA
novinek

28. ledna
30. ledna
4. února

Ostrava
Praha
Hradec Králové

Vodárenská biologie

5. – 6. února

Praha

Čištění komunálních vod od A do Z…aneb ABECEDA
novinek

6. února
11. února
12. února
13. února
18. února
20. února

Brno
Teplice
Plzeň
Zlín
Olomouc
České Budějovice

Voda Zlín

13. – 14. března

Zlín

Energetické úspory na ČOV

19. března

Praha - Kunratice

Nové metody a postupy při provozování ČOV

8. – 9. dubna

Moravská Třebová

IFAT

5. – 9. května

Mnichov

Pitná voda Tábor

26. – 29. květen

Tábor

ČOV pro objekty v horách

29. – 30. května

Praha

AQUA Trenčín

10. – 12. června

Trenčín

Activated sludge…100 years and counting!

12. – 14. června

Essen

Kaly a odpady

25. – 26. června

Brno

13th International Conference on Urban Drainage (ICUD)

7. – 12. září

Sarawak, Malajsie

Magdeburský seminář o ochraně vod

18. – 19. září

Špindlerův Mlýn

Přírodní způsoby čištění vod

září

Městské vody

2. – 3. října

Velké Bílovice

7. Bienální konference AČE SR Odpadové vody

22. – 24. říjen

Štrbské Pleso

Dezinfekce vyčištěných odpadních vod

říjen

Mikrobiologie vody a prostředí

říjen

Cyanobakterie

říjen

Dezinfekce vyčištěných OV

20. listopadu

Nové trendy v čistírenství a vodárenství

listopad

Provoz vodovodů a kanalizací

listopad

Průmyslové odpadní vody

listopad

Praha

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

307

…z toho členů expertů

201

Počet členů korporativních

51

HOPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK za rok 2012
Výnosy

2 781

tis. Kč

Náklady

2 778

tis. Kč

Provozní dotace

4 780

tis. Kč

3

tis. Kč

Výsledek
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Korporativní členové

ABESS, s.r.o.

AERZEN CZ s.r.o.

Türkova 828 149 00 Praha 4
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, 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.

Bazénplast

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

Bělá 98 511 01 Turnov
tel.: 720 187 528 fax.: 481 313 184
www.bazenplast.cz, info@bazenplast.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

Donauchem s.r.o.

EKONA spol. s r.o.

Za Žoskou 377 288 02 Nymburk
tel.: 317 070 244 fax.: 317 070 230
www.donauchem.cz, lmaxova@donachem.cz

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.

ENVI-PUR 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

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

FORTEX-AGS, a.s.

Příkop 4 602 00 Brno
tel.: 545 175 851 fax.: 545 215 933
www.fontanar.cz, fontanar@fontanar.cz

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.

HACH LANGE s.r.o.

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

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.

HUBER CS spol s .r.o.

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

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

IHAS s.r.o.

IN-EKO TEAM s.r.o.

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

K&K TECHNOLOGY, a.s.

Dluhonská 2858/111 750 02 Přerov
tel.: 581 701 931 fax.: 581 701 933
www.kemifloc.cz, filip.cervenka@kemifloc.cz,
vera.novotna@kemifloc.cz

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.

KUNST, spol. s r.o.

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

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

Linde Gas a.s.

Messer Technogas s.r.o.

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

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

OHL ŽS, a.s.

OMS WALTER, spol. s r.o.

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

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.

PREFA KOMPOZITY, a.s.

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

Kulkova 10/4231 615 00 Brno
tel.: 541 583 208, 297 fax.: 549 254 556
www.prefa-kompozity.cz,kompozity@prefa.cz
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První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.

PROSTŘEDÍ A FLUIDNÍ TECHNIKA s.r.o.

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

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

SKANSKA a.s.

SMP CZ, a.s.

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

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

SOKOFLOK, s.r.o.

STEIZEUNG KERAMO s.r.o.

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

Husova ul. 21 370 05 České Budějovice
tel.: 387 981 303 fax.: 387 981 487
www.keramo-kamenina.cz
kozlik@keramo-kamenina.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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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
Industrial wastewaters
Diffuse pollution
Surface waters
Water biology
Energy and waste water
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
Service life and rehabilitation of urban water infrastructure
Technological devices for drinking water and wastewater
treatment

In 2013 CzWA associates 307 individual members and 51 corporations. The total revenues were
2,781 thousands CZK and total costs 2,778 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

prefa

KOMPOZITY

PFT, s.r.o.

