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Úvodní slovo předsedy
Vážení členové asociace,
Při ohlédnutí do roku 2014 je patrné, že činnost asociace se stále rozšiřuje.
Odborné skupiny vedené pod hlavičkou CzWA pokrývají stále větší spektrum
oboru vodního hospodářství. Abychom však jako asociace mohli poskytovat
ucelený a vyvážený pohled na vodohospodářské problémy, je nutné umět
společně komunikovat a znát souvislosti mezi jednotlivými odbornostmi. Vždyť
voda je jen jedna.
A právě v tom pro mne spočívá kouzlo asociace. Lidé se zde scházejí a pomáhají naplňovat jeden
společný cíl bez ohledu na ambice oboru, který zastupují či své vlastní. To neznamená, že se naše
názory nerůzní, ale diskuze nad nimi jsou konstruktivní a nikoliv destruktivní. Tento způsob jednání
výstižně popsal toltécký filosof a spisovatel don Miguel Ángel Ruiz, který definoval 4+1 dohody, které
jsou toho předpokladem.
V první dohodě platí, že v diskuzi není snahou někoho urazit a tím ho přitlačit ke zdi či s ním
manipulovat. Používají se argumenty, ale nikoliv účelové a podpásové.
Pokud se už nějaký ten osten ve formulaci v zápalu diskuze objeví, tak je dobré uplatnit druhou
dohodu, která říká, že není na místě se urazit a vrátit to kolegovi i s úroky, ale spíše nad tím mávnout
rukou a nechat to být.
Třetí dohoda radí ptát se, jestliže je něco nejasné. Člověk by neměl přemýšlet, jak by to asi mohlo být
a tím si vytvářet domněnky a na jejich základě pak jednat. Pokud taková domněnka přeroste
v subjektivní pravdu, může to v další spolupráci vytvářet vážná nedorozumění a překážky.
Důležité je i naslouchat druhým, ale být přitom skeptický. Nepřejímat tedy automaticky názory
ostatních, ale do společného výsledku vložit svou znalost a zkušenost.
Poslední dohodou je dělat vše nejlépe, jak to dovedeme. Neznamená to nejlépe na světě, ale jak to v
daný okamžik nejlépe umíme. Tím se lze vyhnout přehnanému stresu z toho, že nejsme dokonalí, a že
jsme záměru nedali vše, co umíme.
Myslím, že právě přirozené dodržování výše uvedených dohod je asociaci vlastní, a v tom vidím její
sílu i moudrost. A pokud bude stejný přístup používán v celé společnosti, možná budeme svědky
jiného světa, než vidíme dnes.

Přeji vám všem i asociaci, ať jsou nám toltécké dohody stále více vlastní a nechť nám přinášejí radost
z práce odvedené i chuť a sílu do té budoucí.

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 2014 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
Asociace pro vodu ČR
Masná 189/5
602 00 Brno

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

Zpráva o činnosti výboru
Jednání výboru
V roce 2014 se výbor CzWA na svém zasedání sešel celkem čtyřikrát, a to 26. 2. v Brně, 7. 4.
v Moravské Třebové, 23. 6. v Praze a 29. 10. v Hradci Králové. V období mezi zasedáními byly
naléhavé otázky projednávány per rollam.

Valná hromada
proběhla ve středu 9. 4. 2014 v kongresovém sále HEDVA v Moravské Třebové.
Valná hromada schválila:
x zprávu o činnosti výboru CzWA,
x zprávu o činnosti odborných skupin,
x zprávu o hospodaření a členské základně za rok 2013,
x nové znění stanov CzWA, Organizačního řádu CzWA, Jednacího řádu CzWA, Volebního řádu
CzWA a Zásad hospodaření CzWA,
x zavedení nové kategorie členských příspěvků, které neobsahují předplatné časopisu Vodní
hospodářství, a výši členských příspěvků pro rok 2015 ve výši uvedené v tabulce:
ČLENSTVÍ
plné členské příspěvky s VH
plné členské příspěvky bez VH
důchodci s VH
důchodci bez VH
mateřská dovolená
studenti
čestný člen
korporativní člen

ČÁSTKA (Kč)
1100
650
500
250
200
200
0
12 000

vzala na vědomí:
x zprávu revizní komise za rok 2013
a pověřila výbor CzWA:
x přípravou vytvoření společnosti s ručením omezeným se 100% účastí CzWA za účelem
vykonávání ziskových činností CzWA, uvedených ve stanovách CzWA.
V době konání valné hromady pracovalo čtrnáct odborných skupin:
x Analýza a měření
x Biologie vody
x Difúzní znečištění
x Energie a odpadní vody
x Kaly a odpady
x Malé a domovní čistírny a odlučovače
x Městské ČOV
x Odvodňování urbanizovaných území
x Povrchové vody
x Průmyslové odpadní vody
x Řešení extrémních požadavků na
x Technologická zařízení pro vodárenství a
čištění odpadních vod
čistírenství
x Vodárenství
x Životnost a obnova vodohospodářské
infrastruktury
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Mezinárodní spolupráce
Podobně jako v předchozích letech, byla rozvíjena spolupráce s mezinárodními sdruženími, jichž je
CzWA národním členem – International Water Association (IWA) a European Water Association
(EWA), i s národními asociacemi: AČE SR, SNK IWA (SR), DWA (SRN), ÖWAV (Rakousko).

Konference
Velká pozornost byla věnována přípravě dvou významných mezinárodních konferencí IWA, na jejichž
organizaci se CzWA podílí:
x 12th Specialised Conference on Design, Operation and Economics of Large Wastewater
Treatment Plants (LWWTP) v roce 2015,
x 14th International Conference on Urban Drainage (ICUD) v roce 2017.
Rovněž byla zahájena příprava 11. bienální konference Voda 2015, která se uskuteční 16. – 18. 9.
2015 v Poděbradech.

Další
x
x
x
x

Proběhly závěrečné kontroly projektu z OP LZZ Dalším vzděláváním zaměstnanců členů
Asociace pro vodu ČR k posílení jejich adaptability, který byl ukončen na konci roku 2013.
CzWA se podílela na doprovodném programu výstavy ENVIBRNO 2014 blokem přednášek
Dopady změn klimatu na vodní režim. Stánek CzWA sloužil jako poradenské centrum.
Výbor pracoval na přípravě podkladů, nutných k založení dceřiné s.r.o., umožňující oddělit
neziskovou činnost (dle stanov) od ziskové (reklamní činnost v rámci seminářů a
konferencí), aby členové CzWA mohli schválit její podobu na příští členské schůzi.
Časopis Vodní hospodářství prošel úspěšně hodnocením Rady vlády pro VaVaI a je opět
v seznamu recenzovaných časopisů. Byla spuštěna internetová verze časopisu se
samostatným ISSN, s cílem dosáhnout v budoucnu zařazení této podoby časopisu do
databáze SCOPUS.
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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.
V roce 2014 členové skupiny Městské čistírny odpadních vod zpracovávali několik posudků pro Státní
fond životního prostředí, připravovali i další odborná stanoviska, aktivně spolupracovali na přípravě
několika semináře a konferencí např. Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod
v Moravské Třebové, konference Vodárenská biologie 2014, Odpadové vody 2014.
Členové skupiny se aktivně účastnili odborných seminářů a konferencí se svými odbornými příspěvky,
namátkově lze jmenovat opět Vodárenskou biologii, seminář Energetické úspory na ČOV, seminář v
Moravské Třebové, Nové trendy v čistírenství v Soběslavi, Odpadové vody 2014 a další, publikovali
v odborných časopisech. Z konce roku 2014 lze vyzdvihnout odborný seminář Dezinfekce vyčištěných
odpadních vod, který proběhl v listopadu 2014 v Praze.

Účastníci semináře Energetické úspory na ČOV

Záběr do sálu při konferenci v Moravské Třebové

V roce 2015 budou členové skupiny tradičními spoluorganizátory semináře „Nové metody a postupy
při provozování čistíren odpadních vod“ v Moravské Třebové. 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, a
konference VODA 2015, která proběhne 16. – 18. září 2015 v Poděbradech.
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
http://www.czwa.cz/os/osouu.html
Dr. Ing. Ivana Kabelková (vedoucí)
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
doc. Ing. David Stránský, Ph.D. (zástupce 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
Ing. Karel Pryl (zástupce vedoucí)
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 2014 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 v rámci projektu Počítáme s vodou, zaměřeného 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, publikace 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.
Členové OS Rekuper Sychrov, s.r.o. a PFT, s.r.o. sponzorovali překlad německé normy VDMA 24657
„Strojně technologické vybavení objektů na stokové síti – pokyny k provozu, údržbě a obnově“, který
je volně k dispozici na webu CzWA.
Intenzivní aktivity probíhaly v rámci přípravy mezinárodní konference v oblasti městského odvodnění
International Conference on Urban Drainage (ICUD) pod hlavičkou Joint Committee on Urban
Drainage (JCUD) při IWA, jejíž pořadatelství 14. ročníku v r. 2017 v Praze získaly společně CzWA a
ČVUT. Konference se bude konat 10. -15. 9. 2017 v Kongresovém centru Praha. Byla uzavřena
smlouva s profesionální konferenční agenturou, která bude konferenci pro cca 500-600 účastníků
organizačně zajišťovat. Propagace konference začala už letos v září na 13th ICUD v Kuchingu (malajská
část Bornea), kde byl v rámci samostatného stánku a také při závěrečné sekci konference představen
grafický design konference a spuštěny webové stránky. Do Malajsie bylo dopraveno a na místě
rozdáno 60 kg propagačních letáků o konferenci, Praze a České republice, navíc bylo natočeno i
propagační video (http://www.icud2017.org).
Mezi další akce skupiny patřily:
x Spolupráce při organizaci doprovodného programu v rámci výstavy ENVI BRNO (Dopady změn
klimatu na vodní režim) a přednáška Hydrologický a ekonomický potenciál využití srážkové vody v
budovách, 24. 4. 2014
x Odborná záštita 14. ročníku konference Městské vody ve Velkých Bílovicích, 2. -3. 10. 2014
x Zpráva o vývoji oboru v ČR pro Newsletter JCUD (Joint Committee on Urban Drainage při IWA)
x Členství v JCUD (Ing. Vojtěch Bareš, Ph.D.)
x Předsednictví odborné skupiny Urban Streams pod JCUD (Dr. Kabelková)
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x Spolupráce při přípravě Prioritní osy 01 „Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní“,
Operační program Životní prostředí 2014 – 2020
Mezi plánované aktivity v roce 2015 se řadí spolupráce na odborném zajištění 11. bienální
konference CzWA Voda 2015, 16. -18. 9. 2015, odborná záštita 15. ročníku konference Městské vody
1. -2. 10. 2015, spoluvytváření programu a přednášky na konferenci Počítáme s vodou 26. 3. 2015 a
spolupráce při organizaci doprovodného programu v rámci výstavy Vodovody-Kanalizace 19. -21. 5.
2015. Dále bude kladen důraz na pokračování všech činností souvisejících s pořádáním konference
ICUD v roce 2017.
K odborné skupině se v současné době hlásí 46 odborníků, z nichž 39 je členy CzWA.

Stánek 14. ročníku konference ICUD 2017 na 13th ICUD 2014 v Kuchingu

Představení 14. ročníku konference ICUD 2017 na závěrečné sekci 13th ICUD 2014 v Kuchingu
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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,
e-mail: 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 2014 směřovala v návaznosti na předchozí rok mj. na připomínky a seznamování
veřejnosti s výrobkovým postupem v oblasti povolování domovních ČOV. Prezentovány byly
zkušenosti s revizemi ČOV a to hned na několika seminářích (Setkání vodohospodářů v Kutné Hoře,
konference slovenského AČE v Tatrách a řada dalších seminářů). Skupina aktivně diskutovala
problematiku vypouštění odpadních vod do podzemních a navrhla změny v NV 416/2010 Sb. – např.
vypuštění nebo zmírnění parametru pro fosfor a naopak sledování všech forem dusíku.
Realizovány byly dva semináře – čtvrtý ročník semináře Čištění odpadních vod v horských oblastech,
který proběhl 29. - 30. 5. 2014 v Beskydech (Ostravice) a jednodenní seminář organizovaný ve
spolupráci s VUT v Brně konaný dne 3. 12. 2014, zaměřený na přírodní způsoby čištění. Druhý
uvedený seminář se konal tradičně v dvouroční periodě, přičemž byl věnován životnímu jubileu prof.
Ing. Jana Šálka, CSc.
Členové připravovali odborné články na semináře a konference, do časopisů, realizovali odborné
exkurze a vedli veřejné diskuze a informační osvětu malých a domovních čistíren a vícekomorových
septiků.
V roce 2015 bude opět 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 začátkem června (4. 6. 2015 - 7. 6. 2015) na Šumavě, exkurze na vegetační ČOV
v Rakousku, seminář na VUT v Brně, zaměřený na malé čistírny s přírodními technologiemi a
důstojná reprezentace skupiny v sekci Decentrálních řešení na konferenci VODA 2015 v Poděbradech.
Stejně jako v předchozích letech bude pokračovat propagace a seznamování veřejnosti s výrobkovým
postupem povolování domovních ČOV, členové se budou i nadále účastnit na normotvorných a
legislativních pracích z oboru skupiny. Dále má skupina v úmyslu se více zaměřit opět na
problematiku OLK, kde situace jejich povolování v praxi je přímo tragikomická. Úřady požadují
nesmyslně nereálné výstupy a pak vzápětí povolují několikanásobně menší zařízení, než je zvyklost ve
srovnatelných podmínkách např. v Německu. V ČR tak úřady např. schvalují až čtyřnásobně menší
zařízení pro dosažení až stonásobně lepších odtokových hodnot.
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Dalším úkolem části skupiny na letošní rok bude osvěta a informovanost v nejnovějších trendech a
technologiích v oblasti kořenových čistíren odpadních vod, výše uvedená exkurze bude doprovázena
odborným výkladem se zaměřením na vytyčení největších nedostatků čistíren v ČR.
Členové budou v roce 2015 aktivně připravovat odborné články, exkurze, veřejné diskuze, konzultace.
Na konci roku 2014 se k OS ČAO hlásilo 30 členů. Bližší informace o pořádaných akcích a kontaktů na
jednotlivé členy jsou uvedeny na webovém profilu skupiny.

Seminář ČOV pro objekty v horách, Hotel Sepetná, Ostravice

Ing. Frank Werner přednáší na semináři ČOV pro objekty v horách
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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, email: 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 především 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. Především v oblasti realizace nových
technologií spojených se zvýšenou účinností odstraňování fosforu z odpadních vod a snižování
nákladů s tímto spojených, zaznamenali členové skupiny významné úspěchy, které vedly až
k provozní realizaci.
Odborná skupina pro řešení extrémních požadavků na výsledky čištění odpadních vod vznikla na
podzim roku 2008 a v současné době má asi 20 aktivních členů (z toho 12 členů expertů). Skupina
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 naši skupinu zastupuje Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D.
V roce 2014 členové skupiny pokračovali v intenzivních přípravách konference v Blansku (2015), která
je oslavou 10 let této činnosti. Ve spolupráci s firmami PBS Velká Bíteš a VAS, a.s. pokračovali v
optimalizaci projektu 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 2013 a předpokládá se pro zájem veřejnosti jeho aktualizace na konferenci v roce 2015.
Zajišťování dat a podkladů pro výzkum technologií srážení fosforu na ČOV a příprava programu
konference v Blansku 2015 bylo hlavní náplní činností v roce 2014. V listopadu skupina uspořádala
pravidelný seminář v Rybníkách. Výsledky své práce, jak již bylo uvedeno, prezentovali členové
skupiny v odborných českých časopisech, Vodní hospodářství, SOVAK a na konferencích či
seminářích. Kromě jiného jsou výsledky práce skupiny, případně ostatní aktivity publikovány a
komentovány na webových stránkách skupiny. Zde se snaží skupina také komentovat přínosné
aktivity jiných subjektů a publikovat abstrakty nebo texty ze svých akcí.
Skupina dále spolupracuje 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. Nově se skupina zaměřuje na
technickou spolupráci s výrobci a projektanty, zaměřenou na hledání optimálního řešení
mechanického stupně a čerpání pro nejmenší komunální ČOV s kapacitou pod 500 EO. Opět je na
programu i seminář v Rybníkách. Skupina je otevřena spolupráci s ostatními odbornými skupinami,
v nichž řada členů skupiny i působí, předpokladem je aktivní přístup. Svoji činnost se chystá skupina
prezentovat na konferencích, konaných CzWA na podzim roku 2015.

14

OS Analýza a měření
e-mail: os-am@czwa.cz
Ing. Jan Vilímec (předseda)
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, Ph.D. (místopředseda)
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 2014 směřovala mj. na připomínky a další upřesňování výkladu nových předpisů
v oblasti legislativy odpadních vod a kalů, tj. vyhlášky 48/2014 Sb. Pokračovala spolupráce
s oborovým normalizačním střediskem při Hydroprojektu CZ a.s. při posuzování a tvorbě nových
norem pro analytiku odpadních vod. V závěru roku 2014 zpracovali členové skupiny pro ÚNMZ
odmítavé stanovisko k úvahám koordinační skupiny CEN SABE o zrušení stanovení CHSKCr a jeho
nahrazení stanovením TOC či TOD. Tyto úvahy vycházející z chybné interpretace zařazení dichromanu
draselného na seznam látek vzbuzujících obavy, který je přílohou evropského nařízení REACH.
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 3. - 4. 6. 2014 na ČOV Karviná za účasti 30
odběrových skupin (vzorkování odtoku z ČOV), druhé ve dnech 16. -17. 9. 2014 na ČOV Liberec za
účasti 39 odběrových skupin (vzorkován nátok na ČOV). Tyto akce již tradičně přispívají ke zlepšování
kvality odběrů odpadních vod a kalů.
V roce 2015 bude hlavní akcí odborné skupiny příprava šesté konference Hydroanalytika 2015
v Hradci Králové, která proběhne ve dnech 15. -16. 9. 2015 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 140 – 160 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 2015
připraví skupina číslo Listů CzWA.
Během roku 2014 bohužel zemřeli dva aktivní členové odborné skupiny. Na konci roku 2014 se tak
k OS AM hlásilo 5 interních a 4 externí členové, z nichž se aktivně do činnosti skupiny zapojují zhruba
dvě třetiny. Bližší informace o pořádaných akcích jsou v kapitole Publikace CzWA.
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OS Kaly a odpady
e-mail: os-ko@czwa.cz; 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 v roce 2014 zaměřena na expertní aktivity v oblasti nakládání s kaly a odpady a v
oblasti optimalizací kalového hospodářství čistíren odpadních vod:
• OS KaO byla hlavním pořadatelem tradiční 26. konference KALY A ODPADY pořádané v Brně
25. - 26. 6.
• Členové OS KaO se aktivně zúčastnili evropské kalové konference 4th European Conference on
Sludge Management-ECSM 2014 v tureckém Izmiru 26. - 27. 5.
• Kalová problematika byla významnou součástí odborných konferencí Nové metody a postupy při
provozování čistíren odpadních vod, Moravská Třebová 8. - 9. 4. 2014 a mezinárodní konference
Odpadové vody 2014 na Štrbském Plese 22. - 24. 10.
• Odborná skupina kaly a odpady uspořádala ve dnech 17. - 20. 9. pro své členy exkurzi na ČOV Lille
a Brusel. Mezi 29 účastníky exkurze byli nejen členové odborné skupiny, ale také zástupci
provozních společností, dodavatelů, konzultantů, akademické obce vysokých škol a státní správy.
Vedle pravidelné expertní činnosti bude hlavní událostí roku 2015 pořádání tradiční konference
ANAEROBIE 2015 ve dnech 21. a 22. 10. v Klatovech, kde se dovíte o nejnovějším vývoji v oblasti
anaerobních procesů a jejich využití při čištění odpadních vod.
Členové OS KaO se podílejí na přípravě 11. bienální konference CzWA: VODA 2015 v Poděbradech a
na přípravě 14. světového kongresu Anaerobic Digestion v Chile.

Účastníci konference Kaly a odpady 2014
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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. Některé nové poznatky jsou
následně uváděny prostřednictvím vlastní publikační činnosti členů OS.
Vzhledem k tomu, že se nám z dřívější činnosti velmi příznivě osvědčila spolupráce s jinými OS při
organizaci seminářů (ne jenom pouze s ohledem na vlastní organizaci, ale rovněž z hlediska tvorby
kvalitního odborného programu), jsme se v roce 2014 spolupodíleli na organizaci semináře
Energetické úspory na ČOV, který uskutečnil 19. března v Konferenčním centru Sázava. Ve velmi
dobré spolupráci s OS MČOV a OS EOV se připravil program přednášek, skládající se z různých řešení
energetických úspor, jak z hlediska procesu a zařízení, tak z hlediska jednotlivých elementárních částí
technologických celku (čerpadla, dmychadla). Přímá zpětná vazba, která potvrdila kvalitu přednášek i
přednášejících, byla velmi slušná účast a zároveň i spokojenost všech 55 účastníků.
OS TZVC se navíc aktivně podílela i příspěvkem Ing. Hodaně Energetický audit čerpadel s ohledem na
připravovanou normu EN ISO 14414 Pump system energy assessment.
V roce 2014 OS TZVC pokračovala ve snaze restrukturalizovat OS v rámci CzWA, resp. možnost tvorby
„klastrů“ mezi více OS. Nové poznatky z vícestranných jednání přinesly nové pohledy a rovněž
poukázaly i na možné problémy při realizací této myšlenky.
V rámci publikační činnosti jsme přispěli článkem do Vodního Hospodářství - Semináře DWA pro členy
CzWA, který popisoval dva pětidenní semináře na mezinárodní úrovni s tématy Management of a
Wastewater Treatment Plant a Project Cost Appraisal - Economic Efficiency in Planning and Operating
of Water Supply and Wastewater Disposal Systems.
OS TZVC i nadále prokazuje aktivní účast na řešení dílčích úkolů např. v rámci Centra kompetence
PTTE.
V roce 2014 se naše OS opět rozšířila o další členy a nyní je nás již 22. Noví aktivní členové jsou stále
velice vítání. Pro rozšíření členské základny připravujeme v letním semestru přednášku pro studenty
Fakulty strojní ČVUT v Praze.
V roce 2015 plánujeme pokračovat v naší dosavadní průběžné činnosti. Např. v dubnu/květnu
připravujeme další Kulatý stůl I na téma - Technologická zařízení v nestandardních provozních
podmínkách. Navazujeme tak na předcházející akce se shodným názvem Kulatý stůl - na jarní úvodní
část vždy na podzim navazovalo pokračování.
Výzvou je i aktivní účast na 11. bienální konferenci Voda 2015 v Poděbradech.
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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 a jejích jednotlivých členů se v roce 2014 zaměřovala na konzultační a poradenskou
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. OS POV byla
organizátorem semináře, který se konal v říjnu 2014. Semináře se zúčastnilo cca 22 přednášejících a
diskutujících. Byl koncipován jako propagace skupiny mimo její členskou základnu s názvem
„Legislativní a technologické odlišnosti čištění průmyslových a městských odpadních vod“. Jednotlivé
přednášky byly zaměřeny na legislativní a technologické odlišnosti čištění průmyslových a městských
OV, na vybrané moderní technologie v oblasti čištění vybraných druhů průmyslových odpadních vod
s prioritním zaměřením na anaerobní technologie a na příklady možného využití moderních
technologií v problematice čištění skládkových vod. Dále byl seminář zaměřen na vývoj technologií
sušení čistírenských kalů.
Seminář byl účastníky kladně hodnocený, zejména přínosná byla diskuse jak ke každé přednášce, tak i
na závěr.
V roce 2015 předpokládá OS POV zajištění exkurze do cukrovaru a lihovaru Dobrovice s prohlídkou
nové technologie anaerobně - aerobního čištění výpalků a pracích vod s výrobou bioplynu, dle
vyjádření ředitele cukrovaru by to připadalo v úvahu předběžně v říjnu nebo listopadu 2015 po
zkušebním provozu a v době řepné kampaně. Dále se předpokládá účast členů OS na obvyklých
základních seminářích a konferencích pořádaných v rámci činnosti CzWA.
Pozornost bude věnována rovněž aktuálnímu stavu relevantní legislativy a důsledkům jejich změn v r.
2015 (např. nový zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), a vlivům těchto stavů na
projektování a realizaci staveb ČOV POV v r. 2015.
V r. 2015 není zatím plánovaný samostatný seminář OS.
Činnost OS POV bude nadále rovněž zaměřena na postupné vytváření dalších kontaktů s odborníky z
praxe. Dále bude OS vyvíjet snahu o zlepšení navázání bližší spolupráce s ostatním OS. V úvahu
připadají především OS Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod, OS Kaly a odpady.
Důležitým faktorem pro další činnost OS bude volba nového vedoucích a zástupce vedoucího OS ve 4.
čtvrtletí 2015 z důvodu odstoupení Ing. Hammera a Ing. Miňovského z uvedených funkcí.
OS POV má aktuálně 26 evidovaných členů. Bylo by přínosné dále tento počet rozšířit, zejména o
odborníky z praxe či výzkumné a projektové sféry.
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OS Difúzní znečištění
e-mail: os-dz@czwa.cz
Ing. Markéta Hrnčírová (vedoucí)
A.R.C. spol. s r.o., Klimentská 8, 110 00 Praha – Nové Město,
tel.: +420 222 323 576; e-mail: marketa.hrncirova@arcnet.cz
Ing. Jiří Holas, CSc. (zástupce vedoucího)
Mařatkova 915, 142 00 Praha- Kamýk,

tel. +420 241 717 996; 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. V roce 2014 evidujeme 16 členů skupiny, z toho 10 jsou členové CzWA (pět
z nich má statut člena experta) a pět spolupracovníků jsou naši externí konzultanti.
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 České republiky tyto přístupy OS DZ prosazuje v rámci integrovaného
managementu vodárenských povodí.
Činnost odborné skupiny v roce 2014 probíhala ve spolupráci s VŠCHT a ČZU v Praze, aktuálně
pokračuje 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 v roce 2014 prezentovali výsledky odborné činnosti například na
mezinárodní konferenci "Extrémy oběhu vody v krajině" v Mikulově (posterová prezentace "Změny
transportu plavenin v povodí zemědělsky využívané krajiny") a publikovali články v odborných
časopisech (Srovnání metod stanovení celkového fosforu v říčních sedimentech in Chemical Papers,
2014, roč. 68, č. 8).
V roce 2014 se členové skupiny aktivně spolupodíleli na odborném programu menších seminářů pro
veřejnost k problematice managementu vodárenského povodí (například prezentace „Difúzní zdroje
znečištění a jejich omezování ve vodárenském povodí“ na 3. setkání starostů obcí v povodí
vodárenské nádrže Švihov na Úpravně vody Želivka).
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 2015 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 projednávat především formou diskuzního kolokvia. V roce 2015 je
plánován workshop a diskuzní kolokvium na ČZU Praha a nadále spolupracujeme také s nově
ustavenou Platformou EU pro fosfor.
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OS Povrchové vody
e-mail: os-pv@czwa.cz
Ing. Eliška Maršálková, Ph.D. (vedoucí)
Botanický ústav AV ČR, v.v.i. , oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie
Lidická 25/27, 602 00 Brno, e-mail: eliska.marsalkova@ibot.cas.cz
Mgr. Daniel Jančula, Ph.D. (zástupce vedoucího)
Botanický ústav AV ČR, v.v.i. , oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie
Lidická 25/27, 602 00 Brno, e-mail: sansan@seznam.cz
Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc. (zástupce vedoucího)
Botanický ústav AV ČR, v.v.i. , oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie
Lidická 25/27, 602 00 Brno, e-mail: marsalek@sinice.cz
Odborná skupina Povrchové vody (OS PV) je sdružením odborníků v oblasti povrchových vod. Byla
založena jako specializovaná řádná skupina v rámci CzWA s cílem propojit aktivity existujících
odborných skupin, pochopit procesy přeměn a osudu látek, které znečišťují povrchové vody, jako jsou
například farmaka, jak omezit masový rozvoj vodního květu sinic. Snahou je zaujmout stanovisko
k problematice povrchových vod z pohledu hydrochemie, hydrobiologie, limnologie, ale i technologie
a legislativy. Cílem je osvěta nejen pro odbornou, ale i laickou veřejnost.
V roce 2014 byla aktivita skupiny směřována na přednáškovou činnost pro laickou veřejnost - členové
se zapojili do aktivit v rámci Týdne vědy a techniky v Brně a v Praze. Pozornost byla zaměřena na
problematiku koupacích vod.
Dále byla rozvíjena problematika estrogenů a cyanotoxinů v povrchových vodách – detekce a
detekční limity, způsoby odstraňování těchto látek.
Mezi plánované aktivity v roce 2015 se řadí spolupráce s ostatními odbornými skupinami (ČAO a DZ),
organizace seminářů a v rámci možností podílet se na zajišťování plánovaných konferencí v rámci
CzWA.
K odborné skupině se v současné době hlásí 7 odborníků, základnu plánujeme dále rozšiřovat.
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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 5
členů expertů). Hlavním cílem skupiny je udržování neformální kontaktů širokého spektra odborníků,
věnujících se problematice biologie vody, ať už z pohledu inženýra technologa či přírodovědce a
výměna zkušeností prostřednictvím seminářů. Skupina zahrnuje pracovníky vysokých škol,
výzkumných institucí a pracovníky Povodí a firem. Nejvýznamnějším členem skupiny je prof. Wanner.
V redakční radě Listů CzWA naší skupinu zastupuje prof. Komínková.
Skupina se v roce 2014 podílela spolu se skupinami Městské čistírny odpadních vod a Životnost a
obnova vodohospodářské infrastruktury na přípravě semináře Dezinfekce vyčištěných odpadních
vod, který se konal 20. 11. 2014 v Praze. Členové skupiny prof. Wanner, Dr. Podholová a Dr.
Benáková přispěli rovněž prezentací vlastních zkušeností či výsledků. Zpráva ze semináře byla
otištěna v Listech CzWA (01/2015) a v časopise SOVAK (02/2015). Téma dezinfekce vyčištěných
odpadních vod a výhody opětovného využívání vyčištěných odpadních vod bylo rovněž prezentováno
na konferenci Nové metody a postupy při čištění odpadních vod a Odpadové vody. Doc. Říhová
Ambrožová se tradičně ujala organizace Vodárenské biologie 2014. Zpráva z konference byla otištěna
v Listech CzWA (02/2014).
Někteří členové skupiny se účastnili českých konferencí či seminářů např. Vodárenská biologie (Doc.
Říhová Ambrožová, Dr. Baudišová, Ing., Chovancová), Voda Zlín (Doc. Říhová Ambrožová),
Energetické úspory na ČOV (prof. Wanner, Dr. Benáková), Nové trendy a postupy při provozování
ČOV (prof. Wanner), Laboratorní metody, vzorkování a způsoby hodnocení povrchových vod ke
koupání (Dr. Baudišová, Mgr. Pumann – organizace, Dr. Benáková), Pitná voda (prof. Wanner, Dr.
Baudišová, Mgr. Pumann), Odpadové vody (prof. Wanner, Ing. Chovancová), 3. česko-izraelský
vodohospodářský seminář (Dr. Benáková), Nové trendy v čistírenství (prof. Wanner) či Mikrobiologie
vody a prostředí (Dr. Baudišová – organizace). Výsledky odborné práce byly publikovány nejen v
konferenčních sbornících, ale i ve Vodním hospodářství, Chemických listech (Doc. Říhová Ambrožová;
nanotechnologie při ochraně povrchů) či Separation Science and Technology (Dr. Růžičková jako
spoluautor; membránové technologie). Prof. Wanner se podílel na organizaci a přípravě programu
IWA konference o významném výročí aktivačního procesu včetně přípravy odborné publikace
připomínající historii, současnost a budoucnost aktivace.
V roce 2015 se bude skupina aktivně podílet na přípravě programu konference Voda 2015 v oblasti
vodárenství, trofizace vod a nových technologií a výzkumu ve spolupráci zejména s odbornými
skupinami Vodárenství a Difúzní znečištění. Se skupinou difúzní znečištění bude navázána rovněž
spolupráce na přípravě semináře o problematice nutrientů v povrchových vodách. Prof. Wanner a
Dr. Růžičková se podílejí na organizaci a sestavení programu 12. IWA konference Design Operation
and Economics of Large Wastewater Treatment Plants.
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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, 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 a na její činnosti se podílí 17 členů. 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. Skupina si klade za cíl vytvořit platformu pro spojení odborného potenciálu všech profesních
skupin s obdobným zaměřením, ať jsou to obsahově blízké odborné skupiny CzWA, či Asociace
vodárenských expertů, odborné skupiny SOVAKu a další.
V roce 2014 proběhla v Táboře bienální konference Pitná voda. Členové skupiny se této konference
účastnili i jako přednášející. Souhrn z této konference a rozhovor s organizátorem doc. Petrem
Dolejšem byl uveřejněn v listech CzWA. Konference se široce zabývala dvěma nosnými tématy –
problematikou pesticidů v pitných vodách a možnostmi distribuce pitné vody bez zbytkového chloru.
Nejen panelová diskuze v předvečer prvního dne konference, ale i program konference samotné,
zdůraznily nutnost holistického přístupu zásobování pitnou vodou, tedy „pohled od povodí ke
kohoutku…“, což bylo i mottem konference.
V roce 2015 by měly vrcholit práce na přípravě evropské direktivy zavádějící Plány bezpečného
zásobování vodou, tzv. Water Safety Plans. Tato direktiva bude následně implementována do
českého práva. Naše skupina by se chtěla zapojit do tohoto legislativního procesu a využít zkušenosti
svých členů s touto problematikou.
V neposlední řadě bude skupina nadále intenzivně spolupracovat s ostatními odbornými skupinami
CzWA (zejména Biologie vody, Technologická zařízení pro vodárenství a čistírenství, Životnost a
obnova vodohospodářské infrastruktury) a Asociací vodárenských expertů.
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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. Karel Plotěný (místopředseda)
ASIO s.r.o., Kšírova 552/45, Brno, 619 00, tel. 548 428 111, e-mail: ploteny@asio.cz
Odborná skupina energie a odpadní vody vznikla teprve nedávno, v roce 2012. 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 byla pravděpodobně nejvýznamnější aktivitou naší odborné skupiny
spoluorganizace semináře věnovaného tématu: „Energetické úspory na ČOV“. Seminář měl mezi
odbornou veřejností úspěch, o čemž svědčí i účast přibližně šedesáti návštěvníků. Pro tento zájem
jsme se rozhodli pro jeho pravidelné opakování v periodě dvou let.
Dalšími významnými akcemi, na kterých členové participovali aktivní účastí na odborném programu,
byly bienální konference: „Odpadové vody 2014“ a XIV. ročník konference „Nové metody a postupy
při provozování čistíren odpadních vod“ v Moravské Třebové.
Členové skupiny se aktivně zapojují i do energeticko-technologických auditů a optimalizací ČOV
v tuzemsku i v zahraničí. Studie efektivnosti čerpání jímacích území a čerpacích stanic, posouzení
efektivnosti kavitové turbíny a regulátoru napětí, měření technologické spotřeby KGJ apod.
Odbornou úroveň členů skupiny ilustruje pravidelné publikování v zahraničních impaktovaných
publikacích. V uplynulém roce tomu nebylo jinak. Z vybraných časopisů jmenujme např. Bioresource
Technology 172 (0), Water Research 61 (0) či Separation Science and Technology 49 (14).
V následujícím roce bude mezi hlavní činnosti členů skupiny patřit spolupráce při přípravě bienální
konference v Poděbradech „Voda 2015“, konané ve dnech 16. – 18. 9. 2015, a aktivní účast na XV.
ročníku konference „Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod“ v Moravské
Třebové (14. – 15. 4. 2015). Neméně důležitou je i aktivní účast na odborném programu výstavy
Vodovody a Kanalizace 2015.
Počet členů skupiny se konsolidoval na čísle 18, mezi kterými jsou zástupci provozovatelů ČOV,
projektantských firem, státních institucí i vysokých škol.
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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.
Odborná skupina CzWA „Životnost a obnova vodohospodářské infrastruktury“ 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 „Životnost a obnova vodohospodářské infrastruktury“ 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 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 ad. 1
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 2014 odborná skupina spolupracovala na organizaci jednodenního semináře „Dezinfekce
vyčištěných odpadních vod“, který se konal dne 20. listopadu 2014 v Praze. Seminář byl
spoluorganizován s odbornými skupinami Městské čistírny odpadních vod a Biologie vody.
V plánu činnosti OS na rok 2015 je organizace jednodenního semináře na téma Životnosti,
spolehlivosti a obnovy vodohospodářské infrastruktury.
V současné době skupinu tvoří 8 aktivních členů.
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Zprávy z IWA a EWA
International Water Association
IWA je nezisková organizace zabývající se všemi aspekty koloběhu vody a spojující odborníky za
účelem šíření nejlepších postupů trvale udržitelného hospodaření s vodou. Centrála IWA sídlí
v Londýně, hlavní sekretariát v Haagu a kanceláře jsou Pekingu, Bukurešti, Nairobi, Singapuru a
Washingtonu. IWA sdružuje kolem 10 tisíc individuálních členů a 500 korporativních členů, přičemž
řídící členi pocházejí z více než 80 zemí.
Funkci prezidenta IWA zastává Prof. Helmut Kroiss z Technické univerzity ve Vídni, který v září 2014
nahradil Dr. Glena Daiggera. Výkonným ředitelem IWA je Ger Bergkamp.

Helmut Kroiss
President

Ger Bergkamp
Executive Director

V současné době má IWA pět tematických programů:
Povodí budoucnosti
x Basins of the Future
Města budoucnosti
x Cities of the Future
Odkanalizování urbanizovaných oblastí
x Urban Sanitation
Voda, energie a klima
x Water, Climate and Energy
Služby zásobování vodou
x Water Supply Services
Programy spolupracují s odbornými skupinami (Specialist Groups). V rámci IWA je aktivních 49
stálých odborných skupin a 8 ad hoc skupin (Task Groups) utvořených dočasně k řešení aktuálních
problémů.
Výměnu informací napříč odbornými skupiny podporují tzv. klastry, které jsou momentálně čtyři:
x
x
x
x

Biocluster
Alternative Water Resources
Smart Networks
Resource Recovery

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

IWA má rovněž program pro mladé odborníky (Young Water Professionals).
IWA každoročně pořádá více než 40 odborných konferencí a workshopů po celém světě. Každé dva
roky se v různých městech světa koná světový kongres (IWA World Water Congress and Exhibition).
V r. 2014 se tento kongres konal v portugalském Lisabonu, příští bude v australském Brisbane (25.–
30.9.2016). Pro rok 2020 bylo rozhodnuto, že se kongres bude opět konat v Evropě. CzWA je jedním
z uchazečů o pořadatelství, proto je zde určitá naděje, že místem konání by mohla být Praha.
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IWA vlastní nakladatelství IWA Publishing, které vydává členský časopis Water21 a široké spektrum
odborných časopisů, knih, výzkumných zpráv, příruček nejlepší praxe a poskytuje rovněž on-line
služby. Publikační katalog je k nahlédnutí na http://www.iwapublishing.com.

Zasedání valné hromady IWA 20. - 21. září 2014 v Lisabonu, kde CzWA měla prezentaci
konference IWA o velkých čistírnách odpadních vod, kterou pomáhá organizovat v Praze v září 2015

European Water Association
Zasedání Rady EWA se uskutečnilo v průběhu veletrhu IFAT v Mnichově ve dnech 5. - 9. května 2014.
Současně proběhlo i symposium EWA o vodě, kdy jednomu bloku předsedal prof. Wanner z VŠCHT.

Prof. Wanner na symposiu EWA o vodě v Mnichově
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Konference a semináře 2014
Název:

Vodárenská biologie 2014

Místo:

Hotel DAP, Praha

Termín:

5. - 6. února 2014

Anotace:

Na 30. ročníku tradiční konference bylo předneseno 38 odborných přenášek
v oblasti legislativa; normy a metody; ekologický stav vod; estrogeny, léčiva a
cyanotoxiny; technologie a metody, nádrže a rybníky a toxicita. Součástí
konference byla rovněž moderované posterová sekce.

Organizace:

VŠCHT v Praze, Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o., Česká limnologická
společnost, VÚVH Bratislava, Československá asociace vodárenských expertů,
CzWA, Biologické centrum AV ČR v.v.i., Fakulta životního prostředí Univerzity J.E.
Purkyněho Ústí nad Labem

Účastníků:

cca 200

Výstupy:

Tištěný sborník, souhrn obsahů přednášek v Listech CzWA (02/14)

Název:

Energetické úspory na ČOV

Místo:

Konferenční centrum Sázava - Praha

Termín:

19. března 2014

Anotace:

Program semináře byl tvořen šesti příspěvky tematicky spojenými s možností
úspory či geneze elektrické energie nejen při čištění odpadních vod. Byly
předneseny jak obecné prezentace, které si kladly za cíl seznámení publika
s danou problematikou, tak i příspěvky veskrze praktického charakteru, týkající se
energetických auditů, či vhodné volby čerpadel a dmychadel pro konkrétní
aplikace. V dalších odborných příspěvcích byly zmíněny provozní zkušenosti
s úpravou řídících procesů čistíren odpadních vod či možnosti optimalizace
produkce energie z kalů. Vzhledem k významnému zájmu o program tohoto
semináře máme v plánu jeho opakování s podobným tematickým zaměřením.

Organizace:

Asociace pro vodu ČR (OS EOV, OS TZVČ, OS MČOV a OS KO), ASIO s.r.o., Hach
Lange, Vodní hospodářství

Účastníků:

cca 60

Výstup:

CD, souhrn obsahu přednášek v Listech CzWA

Název:

Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod XIX

Místo:

Moravská Třebová

Termín:

8. - 9. dubna 2014

Anotace:

První dopolední blok semináře byl věnován již tradičně nové legislativě ve vodním
hospodářství. Následovaly dva bloky zabývající se především inovativními přístupy
v čištění odpadních vod, přičemž poslední sekce byla věnována oblasti kalového
hospodářství. Druhý den se uskutečnily dvě sekce zaměřené na provozní
zkušenosti, novinky z provozů ČOV a nové technologie. V příjemném prostředí
byly vytvořeny ideální podmínky jak pro neformální diskuzi s odborníky či kolegy
z jiných firem a navázání nových kontaktů s obchodními zástupci vystavujících
firem, tak i pro přátelská posezení lidí, jejichž setkání jsou po většinu roku
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především pracovní. Ze strany většiny účastníků semináře byl průběh a atmosféra
uplynulého ročníku včetně odborné úrovně přednášek hodnocena velmi kladně.
Z hlediska organizačního zajištění akce si lze pouze postesknout nad absencí
většího kongresového sálu a dostatečné ubytovací kapacity ve městě.
Organizace:

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

Účastníků:

cca 315

Výstup:

Tištěný sborník

Název:

Hydrologický a ekonomický potenciál využití srážkové vody v budovách

Místo:

ENVI BRNO

Termín:

24. dubna 2014

Anotace:

Přednáška v rámci doprovodného programu výstavy (Dopady změn klimatu na
vodní režim) představující potenciál využití srážkové vody v různých typech budov

Organizace:

OS OUÚ

Účastníků:
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Název:

ČOV pro objekty v horách

Místo:

Ostravice, Hotel Sepetná

Termín:

29. - 30. května 2014

Anotace:

Tradiční seminář pokračuje velice s úspěšným a populárním tématem,
zaměřujícím na problematiku čištění odpadních vod v horských oblastech, které
jsou typické jak nižšími venkovními teplotami, ale zejména výrazně rozkolísaným
provozem. Dva faktory, se kterými se musí provozovatelé osamocených horských
objektů popasovat, vedou často k velice složitým diskuzím a dialogům, které
řešení je nejlepší? Vybrat si malou "balenou", klasickou čistírnu odpadních vod,
nebo sáhnout po přírodní technologii - zahrnující vícekomorové septiky s
navazujícím filtračním prostředím? Obojí řešení má své pro i proti. V obou
případech je následně potřeba řešit, co s vyčištěnou odpadní vodou? Odvod do
potoka nebo zasakování?
Na všechny otázky odpovídá skupina přednášejících, kteří do svých prezentací
zahrnou nejnovější poznatky z návrhu a provozu všech typů čistírenských objektů.

Organizace:

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

Účastníků:

cca 50

Výstup:

Sborník na CD

Název:

Kaly a Odpady 2014

Místo:

Brno, Hotel Myslivna

Termín:

25. - 26. června 2014

Anotace:

Tradiční bienální konference (střídavě v ČR a SR), o nejnovějším vývoji
v praktických zkušenostech z oblasti kalů a odpadů.

Organizace:

OS KaO, VŠCHT Praha, AČE SR
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Účastníků:

130

Výstupy:

Tištěný sborník

Název:

XIV. ročník konference Městské vody

Místo:

Velké Bílovice

Termín:

2. -3. října 2014

Anotace:

XIV. 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:

XIV. ročník konference Městské vody

Název:

Počítáme s vodou

Místo:

Praha, Olomouc, Plzeň, Brno, Hradec Králové, České Budějovice, Ostrava, Liberec

Termín:

22. 10., 5. 11., 19. 11., 3. 12.2014, 7. 1., 21. 1., 4. 2., 11. 2. 2015

Anotace:

Semináře zaměřené na podporu zavádění systému hospodaření s dešťovou vodou
v České republice, zejména na poskytování informací zástupcům státní a veřejné
správy

Organizace:

ZO ČSOP Koniklec pod záštitou OS OUÚ

Účastníků:

cca 110

Výstupy:

ppt přednášek

Název:

Legislativní a technologické odlišnosti čištění průmyslových a městských
odpadních vod

Místo:

VŠCHT Praha, Fakulta technologie ochrany prostředí, Knihovna Ústavu technologie
vody a prostředí

Termín:

14. října 2014

Anotace:

Seminář určený pro členy OS POV, CzWA, pracovníky podniků a státní správy
Obsahem semináře bylo srovnání legislativních a technologických odlišností
v projektování a výstavbě průmyslových a městských ČOV, informace o využití
moderní technologie anaerobního čištění OV a možnostech čištění skládkových
vod, dále informace o vývoji technologií sušení čistírenských kalů

Organizace:

OS POV

Účastníků:
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Název:

Dezinfekce vyčištěných odpadních vod

Místo:

Konferenční centrum Sázava, Praha

Termín:

20. listopadu 2014

Anotace:

Cílem semináře bylo poukázat na důvody opětovného využívání vyčištěné odpadní
vody v ČR a na současnou právní stránku tohoto problému. Na semináři byly
prezentovány praktické zkušenosti s tradičními postupy chemické a fyzikální
dezinfekce odpadních vod, zkušenosti s membránovými technologiemi a
v poslední době často využívanými nanotechnologiemi. Rovněž byla prezentována
29

tématika rezistence bakterií na antibiotika a chemické dezinfekční přípravky.
Jeden z příspěvků se zabýval přehledem mikroorganismů využívaných jako
indikátor účinné dezinfekce či fekálního znečištění.
Organizace:

CzWA a odborné skupiny při CzWA Městské čistírny odpadních vod, Biologie vody
a Životnost a obnova vodohospodářské infrastruktury

Účastníků:

více než 70

Výstupy:

Sborník na CD, souhrn obsahů přednášek v Listech CzWA (01/15) a v časopise
SOVAK (02/15)

Název:

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

Místo:

Rybníky u Moravského Krumlova

Termín:

11. listopadu 2014

Anotace:

Již pátý 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:

Abstrakt hlavní přednášky

Název:

Přírodní způsoby čištění vod VIII

Místo:

Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně

Termín:

4. prosince 2014

Anotace:

Cílem semináře shrnutí všeho, na co jsme za poslední dva roky přišli. Jedná se o již
osmé pokračování realizované ve znamení nejnovějších vědeckých poznatků,
nejnovějších objevů, nápadů a výsledků – vše, co posune technologie založené na
přírodních způsobech čištění dál. Vše, co souvisí s čištěním odpadní, povrchové,
šedé, srážkové, průmyslové, aj. vody, přičemž čištění by mělo korespondovat
s řešením bez nutnosti napojení na elektřinu.

Organizace:

CzWA, Vysoké učení technické v Brně

Účastníků:

cca 35

Výstupy:

Přednášky v digitální podobě
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Plánované akce 2015
Název:

11. bienální konference CzWA VODA

Místo:

Poděbrady

Termín:

16. -18. září 2015

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.
Konference v r. 2011 se konala již pod novým názvem VODA v Poděbradech v říjnu toho roku. 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. Konferencí v Poděbradech v r. 2013
se pak CzWA prezentovala již jako plně funkční asociace sdružující odborníky všech specializací
ochrany vod a výzkumu a technologie vody.
Pořadatelé velmi podrobně a pečlivě vyhodnotili připomínky účastníků obou minulých bienálních
konferencí konaných v Poděbradech. Účastnící konference 2013 v hojné míře vyplnili dotazníky, které
obdrželi při registraci. Většina respondentů se vyslovila pro návrat bienální konference v r. 2015 opět
do Poděbrad do prostředí Kongresového centra Lázeňská Kolonáda. Účastníci minulé poděbradské
konference potvrdili rovněž formát konference, založený na jedné plenární sekci s pozvanými
přednášejícími, následované paralelními odbornými sekcemi. Zazněl však požadavek na novou náplň
závěrečné plenární sekce, která by měla být místo prostého souhrnu obsahu jednotlivých sekcí spíš
přehlídkou nejzajímavějších myšlenek z referátů u doprovodných diskusí. 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 2015 uspořádat plenární sekci
pouze opět první den dopoledne, kde budou prezentovány 3-4 přednášky všeobecnějšího zaměření.
Programový výbor rovněž zajistí pro zahajovací plenární sekci takové přednášky, u kterých bude
záruka, 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 myšlenky z
prezentovaných příspěvků i výsledky diskuse z odborné sekce pro závěrečnou plenární sekci,
konanou 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. Cena bude opět sponzorována generálním sponzorem konference 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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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.
Ubytování pro účastníky konference a výstavy bude zajištěno v lázeňských domech a hotelích v okolí
kongresového centra. K dispozici bude i ubytování v hotelovém domě, takže nabídka ubytování
pokryje široké spektrum od ekonomického ubytování až po ubytování pro náročnou klientelu.
Všechny ubytovací kapacity jsou situovány v poklidné lázeňské části Poděbrad od Kongresového
centra pohodlně dosažitelné pěšky.
Pro všechny účastníky budou v druhém cirkuláři specifikovány nabídky ubytovacích zařízení a
léčebných, relaxačních a regeneračních procedur po dobu konference či s možností si pobyt
prodloužit do víkendu po konferenci a věnovat se plně těmto procedurám. Relaxační pobyt může být
doplněn i hrou na jednom z nejlepších golfových hřišť v České republice s téměř padesátiletou tradicí
(http://www.golfpodebrady.cz/).
Poděbrady byly vybrány jako opětovné místo další bienální konference CzWA zejména pro svou
klidnou lázeňskou atmosféru, kterou právě nejvíce oceňovali účastníci minulých bienálních
konferencí. V roce 2013 se zářijový termín konference osvědčil, zejména pro pozdně letní atmosféru
lázeňské kolonády, proto i při letošní konferenci si budou moci účastníci vychutnávat pohodu babího
léta v lázeňském parku či u řeky Labe. Účastníci minulých bienálních konferencí také oceňovali
dobrou dopravní dostupnost místa. Město Poděbrady je velmi dobře dostupné vlakem i autobusem a
leží pár minut autem od dálnice D11.
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 exkurze
do vodárenských provozů. Nabídka s programem exkurzí bude rovněž upřesněna ve druhém cirkuláři.

Do vodařiny vkládáme svá srdce a na srdce jsou Poděbrady!
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NÁZEV AKCE

TERMÍN

MÍSTO KONÁNÍ

Vodárenská biologie

4. – 5. února

Praha

Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod

26. – 27. února

Blansko

Voda Zlín

12. – 13. března

Zlín

Nové metody a postupy při provozování ČOV

14. – 15. dubna

Moravská
Třebová

VODOVODY A KANALIZACE

19. - 21. května

Praha

ČOV pro objekty v horách

4. - 5. června

Šumava

12 IWA Specialized Conference on Design, Operation
and Economics of Large Wastewater Treatment Plants

6. – 9. září

Praha

HYDROANALYTIKA

15. – 16. září

Hradec Králové

11. bienální konference VODA 2015

16. – 18. září

Poděbrady

Městské vody

1. – 2. října

Velké Bílovice

ANAEROBIE

21. – 22. listopadu

Klatovy

Vodní nádrže

6. - 7. října

Brno

Životnosti, spolehlivosti a obnovy vodohospodářské
infrastruktury

listopad

Praha

Nové trendy v čistírenství a vodárenství

listopad

Soběslav

Vodní toky

listopad

Hradec Králové

th

Aktuální informace o akcích pořádaných Asociací pro vodu ČR naleznete na webových stránkách
www.czwa.cz.
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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

DIČ

CZ 44 99 43 97, Není plátce DPH.

Telefon

+420 543 235 303

GSM

+420 737 508 640

E-mail

czwa@czwa.cz

Webové stránky

http://www.czwa.cz

ČLENSKÁ ZÁKLADNA
Počet členů individuálních

306

…z toho členů expertů

204

Počet členů korporativních

49

HOPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK za rok 2014
Výnosy

1 897

tis. Kč

Náklady

2 112

tis. Kč

Výsledek

- 215

tis. Kč
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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, abess@abess.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.

Voctářova 2449/5 180 00 Praha 8
tel.: 234 710 700 fax.: 234 710 705
www.alfalaval.cz, lubos.hlousek@alfalaval.com

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

ASIO, spol. 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

Kšírova 552/45 619 00 Brno
tel.: 548 428 111 fax.: 548 428 100
www.asio.cz, asio@asio.cz

BAZÉNPLAST

DHI a.s.

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

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 s.r.o.

DONAUCHEM s.r.o.

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

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

EKONA spol. s r.o.

ENDRESS + HAUSER CZECH s.r.o.

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

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

ENVI - PUR s.r.o.

FONTANA R s.r.o.

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

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

GESS – CZ, s.r.o.

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

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

HACH LANGE s.r.o.

HST HYDROSYSTÉMY s.r.o.

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

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

HUBER CS spol. s r.o.

IN – EKO TEAM s.r.o.

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

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

KEMIFLOC, a.s.

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.: 581 699 999 fax.: 581 699 921
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.

Pražská vodohospodářská společnost a.s.

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

Žatecká 110/2 110 00 Praha 1 – StaréMěsto
tel.: 251 170 223 fax.: 257 532 306
www.pvs.cz, hornej@pvs.cz

PREFA KOMPOZITY, a.s.

PROSTŘEDÍ A FLUIDNÍ TECHNIKA s.r.o.

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

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

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.

QH SERVIS, spol. s r.o.

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

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

ROLIOL spol. s r.o.

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

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.

SKANSKA a.s.

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

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

SMP CZ, a.s.

SOKOFLOK s.r.o.

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

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

Solenis Czech Republic s.r.o.

STEINZEUG KERAMO s.r.o.

Uzavřená 1 182 00 Praha 8
tel.: 602 344 265 fax.: 284 682 260
www.solenis.com, MPribyl@solenis.com

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, bajakova@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:
x
x
x
x
x
x
x
x
x

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,
x 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 2014, there were fourteen regular
specialist groups:
x
x
x
x
x
x
x

Urban drainage
Industrial wastewaters
Diffuse pollution
Surface waters
Water biology
Energy and waste water
Water treatment

x
x
x
x
x
x
x

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 2014 CzWA associated 306 individual members and 49 corporations. The total revenues were
1,897 thousands CZK and total costs 2,112 thousands CZK.
Jana Šmídková
CzWA Secretary
The Czech Water Association
Masná 5, 602 00 Brno
CZECH REPUBLIC

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

prefa

KOMPOZITY

PFT, s.r.o.
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