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Ing. Martin Fiala, Ph.D.
místopředseda

České vysoké učení technické v Praze
Katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Thákurova 7, 166 29 Praha 6 – Dejvice
Tel.: +420 224 355 412
e-mail: david.stransky@cvut.cz

Severní 1945, 415 01 Teplice
IČ: 05069793
Tel.: +420 725 386 575
e-mail: martin.fiala@profial.cz

Ing. Břetislav Krňávek, Ph.D.
hospodář, legislativa

doc. Ing. Jitka Malá, Ph.D.
vedoucí sekretariátu

FORTEX-AGS, a.s.
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e-mail: krnavek@fortex-ags.cz
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Tel.: +420 220 445 127
e-mail: andrea.benakova@vscht.cz

České vysoké učení technické v Praze
Katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Thákurova 7, 166 29 Praha 6 – Dejvice
Tel.: +420 224 354 350
e-mail: jana.nabelkova@cvut.cz

Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D.
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Ing. Vladimír Langer
organizační zajištění konferencí a seminářů
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Pařížská 11, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 220 414 340
e-mail: martin.srb@pvk.cz

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

Dr. Ing. Ivana Kabelková
spolupráce se zahraničím, legislativa

Mgr. Jiří Paul, MBA
legislativa

České vysoké učení technické v Praze
Katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Thákurova 7, 166 29 Praha 6 – Dejvice
Tel.: +420 224 354 605
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Vodovody a kanalizace Beroun a.s.
Mostníkovská 255/3, 266 01 Beroun
Tel.: +420 311 747 112
e-mail: jiri.paul@vakberoun.cz

prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc.
spolupráce se zahraničím

Sekretariát
Jana Šmídková

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Fakulta technologie ochrany prostředí
Technická 5, 166 28 Praha 6 – Dejvice
Tel.: +420 220 443 149
e-mail: jiri.wanner@vscht.cz
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Úvodní slovo předsedy
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
rok 2017 byl v životě našeho spolku velmi významný. Doprovázela ho řada
událostí, které můžeme označit předponou „nej“ nebo přívlastkem „poprvé“. Ale
popořadě…
V září 2017 vyvrcholilo čtyřleté úsilí CzWA a OS OUÚ spojené s pořádáním
14th IWA/IAHR International Conference on Urban Drainage (spoluorganizátorem
bylo ČVUT). Šestidenní konference se zúčastnilo 705 delegátů ze 44 zemí světa, kteří prezentovali víc
než 500 odborných příspěvků. Součástí konference bylo dalších 16 doprovodných akcí,
od technických exkurzí, přes praktické workshopy (mj. i v terénu) až po běžecký závod na Petříně.
Čtrnáctý ročník konference se tak stal největším v její 40leté historii a také největší akcí, kterou CzWA
od svého založení v roce 1992 (jako AČE ČR) uspořádala. Rád bych citoval Jiřího Maršálka, který
konferenci hodnotil následovně: „Bezpochyby mohu říci, že pražská 14. ICUD konference byla v této
sérii jednou z nejúspěšnějších (ne-li tou nejúspěšnější), pokud jde o konferenční program, zapojení
účastníků do formování programu a recenze příspěvků, rozsah nových poznatků a zkušeností
prezentovaných na konferenci, počty příspěvků a účastníků, prostorné vybavení konferenčního centra,
a samozřejmě umístění konference v atraktivní lokaci města Prahy.“
Hned v následujícím týdnu proběhl 12. ročník bienální konference VODA, již počtvrté
za sebou v poklidných Poděbradech. Tentokrát byl ozvláštněn návštěvou a přednáškami prezidentky
IWA Diane D´Arras a bývalého prezidenta IWA Helmuta Kroisse. Společenského večera se pak
zúčastnil celý IWA Board of Directors. Přítomnost vedení IWA v České republice byla spojena s IWA
General Assembly Annual Meeting, tj. každoročního setkání nejvyššího orgánu IWA, které se poprvé
v historii konalo v České republice. Potvrdila se tak aktivní role CzWA v mezinárodních organizacích
a její stoupající kredit z hlediska odborného i organizačního.
V říjnu pak bylo mezi CzWA a sdružením SOVAK podepsáno memorandum o spolupráci, která
se týká zejména přenosu informací, spolupráce v oblasti vzdělávání a otevřené diskuze nad problémy
vodního hospodářství. Podpisem této dohody vyvrcholil dlouhodobý proces jednání mezi oběma
organizacemi a byl stvrzen společný cíl. Je jím prohloubení úrovně poznatků vědy a výzkumu v oboru
vodovodů a kanalizací a příprava oboru na nová legislativní opatření.
Začátkem listopadu jsme pozvali do Štramberku na společné setkání zástupce slovenské AČE.
Popovídali jsme si v přátelském duchu o tom, co se nám za poslední dva roky podařilo a co plánujeme
do budoucna.
Posledním datem, které bych rád zmínil, je 1. prosinec 2017, kdy jsme si připomněli 25. výročí
založení asociace. Věřím, že všechny akce (nejen ty výše zmíněné, ale dalších 15 akcí pořádaných
odbornými skupinami) byly důstojnou oslavou našeho společného stříbrného jubilea.
Rok 2018 je významným rokem z hlediska české státnosti, nicméně stav české společnosti lze
v této chvíli jen stěží označit jako ideální. Pevně ale věřím, že spolupráce, dialog, empatie, poctivost
a společný cíl jako základní hodnoty, na kterých je CzWA postavena, jsou právě těmi hodnotami,
které mohou změnit i společnost jako takovou. Možná to půjde pomaleji, než bychom chtěli, ale
důležité je, se nevzdávat.
S přátelským pozdravem a Vodě zdar!
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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 problematiku odvádění
a čištění odpadních vod a zpracování kalů a odpadů, záběr CzWA je širší a zasahuje do všech oblastí
vodního hospodářství, zahrnujících v konečném důsledku zlepšování kvality povrchových
a podzemních vod.
Hlavním 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,
aktivní účast při normotvorné a metodické činnosti,
účast spolku a jeho členů 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.
Na podporu hlavní činnosti vykonává CzWA následující vedlejší hospodářskou aktivitu:
• poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,
• pořádání seminářů, sympozií, školení, konferencí, workshopů, výstav a odborných exkurzí,
• výzkum a vývoj v oblasti vodního hospodářství a ochrany životního prostředí.
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 2017 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 bienální konferenci Voda, která v roce 2017 oslavila již svůj 12. ročník.
CzWA je též organizátorem mezinárodních konferencí IWA, např. 14th International Conference
on Urban Drainage v září 2017.
Jana Šmídková
sekretariát CzWA
Asociace pro vodu ČR, z.s.
Traťová 574/1
619 00 Brno

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

Zpráva o činnosti výboru
Jednání výboru
V roce 2017 se výbor CzWA sešel čtyřikrát, a to 15. 2. v Brně, 3. 4. v Moravské Třebové, 7. 6. v Novém
Městě na Moravě a 1. 11. ve Štramberku. V období mezi zasedáními byly naléhavé záležitosti
projednávány per rollam.
Členská schůze
Zasedání členské schůze, svolané jako náhradní za řádnou členskou schůzi neschopnou usnášení, se
uskutečnilo ve středu 5. 4. 2017 v sále HEDVA a.s. v Moravské Třebové.
Členská schůze schválila
x zprávu o činnosti výboru CzWA,
x zprávu o činnosti odborných skupin,
x zprávu o hospodaření za rok 2016,
x členské příspěvky individuálních členů pro rok 2018 v nezměněné výši,
x vyloučení z CzWA těch členů, kteří 3 roky po sobě nezaplatili členské příspěvky, pokud tyto,
i přes opakovanou výzvu, neuhradí do 30. 4. 2017;
vzala na vědomí
x zprávu kontrolní komise za rok 2016.
Odborné skupiny
V době konání členské schůze 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 Průmyslové odpadní vody
x Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních
vod
x Vodárenství
x Technologická zařízení pro vodárenství a čistírenství
x Young Water Professionals CZ
x Životnost a obnova vodohospodářské infrastruktury
Mezinárodní spolupráce
Výbor CzWA rozvíjel spolupráci s mezinárodními sdruženími, jichž je CzWA národním členem –
International Water Association (IWA) a European Water Association (EWA). Prof. Wanner
zastupoval CzWA v technickém výboru EWA a Dr. Bareš v IWA/IAHR Joint Committee on Urban
Drainage. V září 2017 se v Praze uskutečnilo zasedání rady IWA. Prezidentka IWA Diane D´Arras
a exprezident Helmut Kroiss měli přednášku v plenární sekci konference Voda 2017, která se konala
ve stejném termínu v Poděbradech. Asi 30 delegátů zasedání IWA se zúčastnilo středečního koncertu
a společenského večera konference Voda 2017.
Výbor CzWA dále upevňoval kontakty i s národními asociacemi: SNK IWA (SR), DWA (SRN), ÖWAV
(Rakousko) a zejména AČE SR. 1. – 2. 11. 2017 se ve Štramberku uskutečnilo setkání výboru CzWA se
zástupci slovenské Asociace.
Konference
V roce 2017 výbor CzWA věnoval pozornost především organizaci mezinárodní konference IWA 14th
International Conference on Urban Drainage (ICUD) a bienální konference Voda 2017. Na konferenci
ICUD bylo registrováno více než 700 účastníků ze 44 zemí. Program zahrnoval 88 odborných a 17
speciálních sekcí. Velký úspěch zaznamenal závod Fun Run a společenský večer v Karlíně. Konference
Voda 2017 v Poděbradech se zúčastnilo 190 osob. Během dvoudenního odborného programu
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proběhla jedna plenární a 4 specializované sekce. Za mimořádný lze považovat společenský večer
s vyhodnocením posterové sekce za účasti delegátů zasedání IWA.
Další
7. a 8. června 2017 se sešli zástupci odborných skupin a výbor CzWA v hotelu Ski v Novém Městě
na Moravě k diskusi o dalším směřování Asociace, hledání dlouhodobých cílů a hlavních témat,
kterými se bude Asociace v budoucnu zabývat.
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Zpráva o činnosti odborných skupin

OS Čištění a recyklace městských 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 Čištění a recyklace městských odpadních vod (dříve odborná skupina Městské
čistírny odpadních vod) sdružuje odborníky různých profesí z oblasti čištění městských odpadních vod
a jejich recyklace. 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 současné době má skupina 68 členů (stav k
lednu 2018).
Nový název skupiny je používán od 4. 4. 2017 a k přejmenování skupiny došlo v souvislosti s vývojem
odborné problematiky u nás i v EU v oblasti nakládání s vyčištěnými vodami. Začátkem března 2017
proběhla k novému názvu e-mailová diskuse zakončená hlasováním. V něm se dostatečná většina
členů vyjádřila pro výše uvedený nový název, pro který bude používána i zkratka ČR MOV.
V roce 2017 členové skupiny Čištění a recyklace městských odpadních vod, aktivně spolupracovali
na přípravě několika konferencí, např. Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních
vod v Moravské Třebové nebo VODA 2017 a společně s dalšími partnery připravili seminář Praktické
poznatky z optimalizací provozu komunálních ČOV, který proběhl 8. března 2017. Základní myšlenkou
semináře bylo poskytnout účastníkům semináře ucelený přehled o problematice optimalizací
provozu komunálních ČOV s ohledem na legislativní požadavky, technický a technologický stav ČOV,
potřeby provozovatelů, velikost ČOV apod. Program semináře byl členěn do tří bloků:
•
Potenciál pro úsporu provozních nákladů a energií, bezpečné plnění limitů,
•
Praktické zkušenosti s aplikací optimalizačních systémů,
•
Technické a provozní aspekty optimalizace.
Současně se členové skupiny v roce 2017 podíleli na přípravě legislativních návrhů novely vodního
zákona a dále zpracovali odborný posudek pro obec Klecany (Středočeský kraj), který se týkal
Posouzení technického řešení intenzifikace ČOV.
Členové skupiny se svými příspěvky ve formě přednášek a posterových sdělení aktivně účastnili
odborných seminářů a konferencí pořádaných samotnou odbornou skupinou, společně s jinými
odbornými skupinami nebo organizacemi a společnostmi, se kterými skupina dlouhodobě úzce
spolupracuje. Důležitou součástí aktivit členů OS jsou i publikace v odborných časopisech.
V roce 2018 budou členové skupiny spoluorganizátory semináře „Nové metody a postupy
při provozování čistíren odpadních vod“ v Moravské Třebové a konference ODPADOVÉ VODY 2018
v Tatrách, současně se budou podílet na připomínkování legislativních návrhů a návrhů norem,
např. normy ČSN 75 6401.
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OS Odvodňování urbanizovaných území
e-mail: os-ouu@czwa.cz; web: 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: Ivana.Kabelkova@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: David.Stransky@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 je sdružením odborníků z oblasti městského
odvodnění s cílem zlepšovat znalosti problematiky a prosazovat integrální pojetí odvodnění
urbanizovaných celků. Ke skupině se v současné době hlásí 46 členů, z nichž 43 je členy CzWA.
V roce 2017 byla činnost skupiny směřována na přednáškovou, posudkovou, konzultační a dozorovou
činnost v oblasti srážkových vod a na výměnu znalostí a zkušeností v rámci ČR i zahraničí.
Nejdůležitější aktivitou bylo organizování 14th International Conference on Urban Drainage (ICUD),
kterou pod hlavičkou Joint Committee on Urban Drainage (JCUD) při IWA pořádala CzWA spolu
s ČVUT 10.-15. 9. 2017 v Kongresovém centru Praha. Členové OS OUÚ pracovali v organizačním
a programovém výboru. Konference s více než 700 účastníky ze 44 zemí byla velmi úspěšná.
Po nominaci CzWA získal Career Achievement Award Dr. Jiří Maršálek.
I v r. 2017 pokračovala spolupráce členů OS s Ekocentrem Koniklec v rámci projektu Počítáme
s vodou III, zaměřeného na podporu hospodaření s dešťovou vodou (HDV) v ČR. Cílem projektu bylo
zejména poskytování informací zástupcům veřejné správy a občanům. Členové OS přednášeli na řadě
doprovodných seminářů, zajistili odborný program konference s mezinárodní účastí Hospodaření se
srážkovými vodami: základní podmínka adaptace na změnu klimatu a odborný doprovod exkurze
do Rakouska za příklady dobré praxe.
Mezi další akce skupiny patřily:
x Odborná záštita 17. ročníku konference Městské vody ve Velkých Bílovicích, 5.-6. 10. 2017
x Spolupráce na odborném programu bienální konference CzWA VODA v Poděbradech, 2017
x Spolupráce se SFŽP, MŽP (Program Dešťovka, OP ŽP PO1, Ekoinovace, Metodická příručka
pro žadatele PO1, SC 1.1.1)
x Zpráva o vývoji oboru v ČR pro Newsletter JCUD
x Členství v IWA/IAHR Joint Committee on Urban Drainage (Ing. Vojtěch Bareš, Ph.D.)
x Předsednictví odborné skupiny Urban Streams pod JCUD (Dr. Kabelková)
Mezi plánované aktivity v roce 2018 se řadí další spolupráce na projektu Počítáme s vodou III
a odborná záštita 18. ročníku konference Městské vody 4.-5. 10. 2018.
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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.: +420 541 147 778
e-mail: kriska.m@fce.vutbr.cz
Ing. Karel Plotěný (zástupce vedoucího)
ASIO, spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno, tel.: +420 548 428 118
email: ploteny@asio.cz
Ing. Jan Topol (zástupce vedoucího)
Topolwater s.r.o., Nad Rezkovcem 1114, 286 01 Čáslav, tel.: +420
email: jan.topol@topolwater.com
Odborná skupina Malé a domovní čistírny a odlučovače čítá v současné době 43 členů (z toho 25
členů expertů). Členy odborné skupiny jsou jak výrobci domovních čistíren, septiků, jímek apod., ale
také zaměstnanci projekčních kanceláří, stavebních firem a v neposlední řadě zástupci výzkumného
sektoru (výzkumné ústavy a univerzity).
Skupina se obdobně jako v předchozím roce intenzivně podílela na pokračování revize ČSN 756402
Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel, členové se aktivně účastnili v rámci
připomínkového procesu na úpravě zastaralých dat, souvisejících zejména s technologickým
uspořádáním malých čistíren, septiků, jímek, kalového hospodářství apod. Revize normy oficiálně
vyšla v září 2017.
Jedním ze seminářů, které skupina zaštiťovala, byl jednodenní seminář „Kořenové čistírny –
zkušenosti a budoucnost“, konaný dne 24. 2. 2017 v Praze, který měl za úkol seznámení posluchačů
s nejnovějšími trendy a vývojem, se zaměřením se na problémy s kořenovými čistírnami, kterým
je možné předcházet. Semináře se účastnilo celkem 45 posluchačů.
Skupina se v roce 2017 podílela na přípravě a realizaci semináře Čištění odpadních vod v horách,
který se na základě předchozích ročníků konal tradičně v horském prostředí (Krušné hory, horský
areál Lesná), který proběhl 18. - 19. 5. 2017. Za úspěch semináře mluví 22 účastníků.
Třetím odborným seminářem bylo Školení OZO (k provádění revizí vodních děl) pro Ministerstvo
životního prostředí, konaným v Praze 9. 11. 2017. Účastníků semináře bylo celkem 30.
V roce 2018 bude skupina organizovat seminář Čištění odpadních vod v horách, který se bude konat
tentokrát v Orlických horách (hotel Šerlišský mlýn) v termínu 31. 5. – 1. 6. 2018.
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OS Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod
e-mail: os-rep@czwa.cz; web: http://os-rep.czwa.cz/
Ing. Jan Foller (vedoucí)
Sadová 369/23, Ostopovice 664 49
tel.: 739 463 845; e-mail: foller@adchem.cz
Ing. Jiří Jelínek (zástupce vedoucího)
Vodárenská akciová společnost, a.s., Soběšická 820/156, 63801 Brno, divize Brno – venkov
tel.: 545 532 244; e-mail: jelinek@vasbv.cz
Odborná skupina Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod funguje devět let
a v současné době se k členství v této skupině hlásí 28 členů (z toho 14 členů expertů). V redakční
radě Listů CzWA zastupuje skupinu doc. Tomáš Vítěz.
Skupina v roce 2017 organizovala ve spolupráci s firmou VAS, a.s., jako generálním sponzorem
a dalšími, již 7. bienální konferenci s mezinárodní účastí: „Řešení extrémních požadavků na čištění
odpadních vod – Blansko 2017“. Členové skupiny se aktivně, formou přednášek, zapojili v roce 2017
do dalších významných akcí, kde prezentovali výsledky práce členů skupiny v oblasti technologického
řešení terciárních stupňů ČOV a jejich navrhování. Členové OE-REP jsou také od samého počátku
jejího vzniku, zapojení do činnosti „Fosforové platformy ČR“. Skupina také spolupracuje s odbornou
skupinou „Kaly a odpady“, jejichž akcí se aktivně zúčastňuje.
Jako již tradičně skupina organizovala, spolu s Ústavem procesního inženýrství ČVUT a VAS, a.s.
jednodenní workshop k problematice míchání reaktorů, pasivních míchadel a objemových čerpadel
(11/2017). Podle dalších „průnikových témat“ nebo příležitostí probíhá průběžně spolupráce se členy
ostatních odborných skupin.
Někteří členové skupiny prezentovali výsledky výzkumu na českých či slovenských konferencích
a seminářích. Např. konference „Velké vodní nádrže – 2017“ (Ing. Foller, Ing. Jelínek, Bc. Tůna),
odborný seminář: „Soběslav 2017“ (Ing. Foller, Bc. Tůna), 3. konference za čistou řeku Jihlavu (Ing.
Jan Foller) apod.
V roce 2018 se bude skupina spolupodílet na přípravě programu konference Blansko 2019, kterou
jinak organizačně zajišťuje ve spolupráci s CzWA service s.r.o. Předpokládají se aktivity členů skupiny
při řešení problémů kalových hospodářství a třetích stupňů ČOV, vyvolaných novou legislativou
a spolupráce s agenturou ZERA, při hledání cest pro využití hygienizovaných kalů z ČOV v zemědělství
(Česko – Rakousko).
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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
Odborná skupina Analýza a měření je výběrovým sdružením odborníků z oblasti analytiky a odběru
vzorků odpadních vod a kalů. Pracuje od roku 2003 a v současné době má 10 aktivních členů (z toho 3
členy experty). V letošním roce aktivně oslovíme členy CzWA, kteří deklarují zájem o činnost v naší
OS, s nabídkou zapojení do činnosti OS.
Činnost OS v roce 2017 směřovala mj. na připomínky a další upřesňování výkladu nových předpisů
v oblasti legislativy odpadních vod a kalů, tj. k návrhu novely zákona o vodách a novelizaci vyhlášky
o ukládání čistírenských kalů na zemědělskou půdu. Pokračovala spolupráce s oborovým
normalizačním střediskem při SWECO Hydroprojektu CZ a.s. při posuzování a tvorbě nových norem
pro analytiku odpadních vod a kalů.
V roce 2017 byla hlavní akcí odborné skupiny příprava a organizace sedmé konference
Hydroanalytika 2017 v Hradci Králové, která proběhla ve dnech 12.–13. 9. 2017 ve spolupráci
s Ústavem technologie vody a prostředí a firmou CSlab. Konference se zúčastnilo celkem 130
zástupců laboratoří, firem a vysokých škol. Celkem 17 přednášek a 4 postery přispěly k tomu, že
konference i nadále přispívá k seznamování účastníků s novinkami, moderními aplikacemi
a zásadními trendy v hydroanalytice v ČR.
V rámci skupiny byla dokončena příprava návrhu na zrušení vzorku typu C při odběrech vzorků
odpadních vod a nahrazení vzorků typu B a C jedním typem vzorku D, kdy se odebírá po dobu
24 hodin každých 15 minut stejný objem dílčího vzorku - celkem 96 vzorků. Návrh byl prezentován
na konferenci Hydroanalytika 2017 a vyšel v článku ve Vodním hospodářství 2/2018.
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 30. 5. – 31. 5. 2017 na ČOV Šumperk
za účasti 31 odběrových skupin (vzorkování odtoku z ČOV), druhé ve dnech 19. – 20. 9. 2017 na ČOV
Sušice za účasti 34 odběrových skupin (vzorkován rovněž odtok z ČOV). Tyto akce již tradičně
přispívají ke zlepšování kvality odběrů odpadních vod a kalů.
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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.
OS KaO byla pořadatelem semináře „Anaerobie v ČR – od počátků po současnost“ pořádaného
ve dnech 7. a 8. září 2017 v Hradci Králové. Vysoký počet účastníků potvrdil stálý zájem o akce
podobného typu.
Členové OS KaO se aktivně zúčastnili několika zahraničních konferencí například 15th IWA World
Conference on Anaerobic Digestion v Pekingu a SludgeTech 2017 v Londýně. Kalová problematika
byla také významnou součástí bienální mezinárodní konference VODA 2017 v Poděbradech.
Vedle pravidelné expertní činnosti bude hlavní akcí odborné skupiny KaO pořádání tradiční bienální
konference Kaly a odpady 2018, ve dnech 20. a 21. června 2018 v Brně.
Mezi nejvýznamnější mezinárodní akce z oblasti kalového hospodářství a anaerobních technologií
bude v roce 2018 patřit konference Sludge Management in Circular Economy (SMICE2018)
23. – 25. května 2018 v Římě.
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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
Ing. Václav Hodaň (zástupce vedoucího)
e-mail: vaclav.hodan@lkpump.cz
Odborná skupina Technologická zařízení pro vodárenství a čistírenství (OS TZVČ) 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
ve výzkumu, vývoji a inovacích s příslušnými pracovišti vysokých škol a od roku 2017 s ÚH AV ČR.
Některé nové poznatky jsou následně uváděny prostřednictvím vlastní publikační činnosti členů OS.
S ohledem na název naší OS, který zahrnuje vodárenství a čistírenství, se od začátku snažíme
spolupracovat nejen s ostatními OS v rámci CzWA, ale i s různými fakultami VŠ.
V dubnu 2017 proběhl na ČVUT v Praze odborný seminář Vybrané problémy čerpací techniky
ve vodním hospodářství. Na přípravě a organizaci se podílela pouze OS TZVČ, za nemalé pomoci Jany
Šmídkové. I přes zvýšené vložné se semináře zúčastnilo 75 zájemců, což bylo především díky
propagaci CzWA a volbou přednášejících (doc. Debreczeni a prof. Melichar patří v čerpací technice
mezi uznávané odborníky).
Na podzim jsme pak ve spolupráci s Ústavem hydrodynamiky Akademii věd ČR připravili akreditovaný
kurz Čerpání a trubní dopravy směsí. Ve dnech 17.–19. 10. 2017 mělo 25 účastníků možnost seznámit
se podrobněji s danou problematikou a prohlédnout si laboratoře ÚH AV ČR.
I v letošním roce budeme pokračovat ve spolupráci s Ústavem pro hydrodynamiku Akademie věd ČR,
kromě zmíněného Čerpání a trubní dopravy směsí (na podzim proběhne pokračování zaměřené
na praktické výpočty, v roce 2019 pak další kurz). Navíc se, ve spolupráci s OS Vodárenství, připravuje
na podzim 2018 nový kurz Flokulace při úpravě vody – teorie a praxe. Obdobně jako v předcházejícím
případě se počítá se střídáním pořadatelství: v případě vodárenství se jedná o projekt zahrnující sérii
přednášek pořádaných střídavě (říjen a březen) ÚH AV ČR a CzWA (následovat budou Separace
při úpravě vody, Mikropolutanty při úpravě vody a Hygienické zabezpečení a vedlejší produkty
dezinfekce).
Každé dva roky se pak pořádá v březnu (na MDŽ) společný odborný seminář OS EOV a TZVČ, v roce
2018 pod názvem Odpadní voda a energie. Naše odborná skupina zajistila opět účast předních
odborníků (např. prof. Matoušek, který byl garantem podzimního kurzu, je světově uznávaným
odborníkem na vícefázové proudění, potrubní dopravu a čerpání suspenzí).
V roce 2017 se opět zvýšil počet členů naší OS, pravděpodobně kvůli aktualizaci členů (a především
možnosti začlenění do další OS). V současnosti je proto v OS TZVČ 35 členů, ale zatím nelze hodnotit
případnou aktivitu nových členů.
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OS Průmyslové odpadní vody
e-mail: os-pov@czwa.cz; web: http://www.czwa.cz/os/ospov.html
Ing. Martin Koller (vedoucí)
VWS MEMSEP s. r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8
tel.: +420 251 171 570, +420 725 517 916; e-mail: martin.koller@memsep.cz
Dr. Ing. Monika Heřmánková Stavělová (zástupce vedoucího)
AECOM CZ, s.r.o., Trojská 92, 171 00 Praha 7
tel.: +420 283 090 626, +420 724 040 052, e-mail: monika.stavelova@aecom.cz
Odborná skupina Průmyslové odpadní vody má v současné době 31 členů (z toho 21 členů expertů).
V redakční radě listů CzWA zastupuje skupinu Ing. Martin Koller.
Hlavní aktivitou skupiny je poskytování individuální konzultační činnosti v oblasti čištění a vypouštění
průmyslových odpadních vod. Dále se členové skupiny podíleli na připomínkování některých
legislativních předpisů. Tři členové skupiny v roce 2017 vypracovali posudek dvou variant
rekonstrukce průmyslové ČOV.
Skupina v roce 2017 nezorganizovala žádný vlastní seminář. Členové skupiny se účastnili některých
odborných seminářů a konferencí pořádaných CzWA, případně se účastnili školení a seminářů
zaměřených na legislativní předpisy.
Ani v roce 2017 se nepodařilo zorganizovat plánovaný výjezdní seminář a exkursi do Cukrovaru
a lihovaru Dobrovice za účelem seznámení se s nově postavenou vysokokapacitní technologií
anaerobního zpracování řepných a melasových výpalků a pracích vod z cukrovaru a lihovaru. V naší
snaze o tuto exkurzi nepolevujeme a snažíme se domluvit nový termín v letošním roce v průběhu
kampaně (kdy je v provozu anaerobní část čistírny). Přesný termín a rozsah exkurze bude upřesněn
v průběhu roku.
V druhé polovině roku 2018 se pokusí skupina OS POV zorganizovat samostatný seminář na téma
průmyslových odpadních vod. Činnost jednotlivých členů bude i nadále zaměřena na intenzivnější
vytváření dalších kontaktů s odborníky z praxe a na aktivní odbornou pomoc při řešení problémů
s odpadními vodami v konkrétních závodech.
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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. Karel Hrich, Ph.D. (zástupce vedoucího)
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 95, 602 00 Brno,
tel.: +420 541 147 645; e-mail: hrich.k@fce.vutbr.cz
Odborná skupina Difúzní znečištění pracuje v rámci asociace CzWA od roku 2010. V roce 2017
ve skupině pracovalo 13 členů CzWA (z toho 7 má status člena experta) a dalších 5 členů skupiny jsou
externí spolupracovníci odborné skupiny, kteří nejsou členy CzWA. V redakční radě listů CzWA
zastupuje skupinu Ing. Markéta Hrnčírová.
Skupina v roce 2017 organizovala ve spolupráci s pražskými výzkumnými ústavy v gesci MZe, diskuzní
seminář k ochraně vod v povodí vodárenské nádrže Švihov. Kromě zátěže vodního prostředí živinami
a splaveninami z vodní eroze půdy byla diskutována také problematika mikropolutantů (nově
detekované metabolity z používaných pesticidů). Seminář proběhl 22. června na ÚZEI v Praze
a shrnutí přednášek bylo publikováno v Listech CzWA v rámci časopisu Vodní hospodářství.
Dále se členové skupiny spolupodíleli na organizaci regionálního diskuzního semináře „Využívání
krajiny a ochrana vod v povodí vodárenské nádrže - 3. setkání se zemědělci a zastupiteli obcí v povodí
VN Švihov“, který se konal dne 23. 11. v obci Arneštovice. Jeho hlavním cílem bylo seznámit účastníky
s problematikou mikropolutantů (druhy a zdroje specifických mikropolutantů a omezování jejich
transportu do vodárenské nádrže), vznikla neformální pracovní skupina /platforma/ pro šetrné
využívání pesticidů. Další témata byla podobná jako v minulých letech a týkala se výsledků terénních
šetření a monitoringu drobných vodních toků v modelovém hydrologickém povodí Bořetického
potoka doplněné postupy k omezování vodní eroze půdy a splavenin ze zemědělských pozemků.
Shrnutí přednášek bylo odesláno k publikaci v Listech CzWA v časopise Vodní Hospodářství.
Členové odborné skupiny pravidelně prezentují výsledky svého výzkumu na českých i zahraničních
konferencích a pravidelně publikují v odborných časopisech. Členové kolektivu VUT v Brně pracovali
v roce 2017 především na tématu: „Optimalizace technologie pro odstraňování dusičnanů
ze zemědělských smyvů“ a také na tématu: „Ochrana vody v CHKO Moravský kras“. Výsledky svého
výzkumu prezentovali například na bienální konferenci CzWA v Poděbradech a na mezinárodní
konferenci SGEM v Bulharsku, články publikovali například v časopise Vodní hospodářství
a v časopise Plant, Soil and Environment.
V roce 2018 plánuje OS DZ organizaci dvou diskuzních seminářů. První navrhujeme zorganizovat
pokud možno v součinnosti s dalšími OS (OS Vodárenství a OS Biologie vody) a je plánován na konec
června s místem konání v Praze. Byl by zaměřen na problematiku Národního akčního plánu
pro šetrné používání pesticidů v období 2018-2022 v zemědělství České republiky. Druhý seminář by
se konal na konci listopadu ve vodárenském povodí Želivky a navazuje na předchozí pravidelná
setkání se zástupci místních obcí a místních zemědělských podniků.
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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)
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 5, 166 28, Praha 6,
tel. +420 22044 5127; e-mail: benakova@vscht.cz
Ing. Eva Podholová, Ph.D. (zástupce vedoucího)
Memtech, s.r.o., Na Vráži 800, 251 64, Mnichovice
eva.podholova@memtech.cz
Odborná skupina Biologie vody funguje sedm let a v současné době má 19 členů (z toho 7 členů
expertů). V redakční radě listů CzWA zastupuje skupinu doc. Říhová Ambrožová.
Skupina se v roce 2017 podílela spolu s ostatními odbornými skupinami CzWA na přípravě programu
konference Voda 2017, zejména pak na organizaci sekce Ochrana vod, dezinfekce, mikropolutanty.
Ing. Iveta Růžičková, Ph.D. a Ing. Andrea Benáková, Ph.D. se ujaly editorství sborníku konference.
Členové skupiny prezentovali své výsledky např. na konferencích či seminářích Vodárenská biologie
2017, Praktické poznatky z optimalizací provozu ČOV, Nové metody a postupy při provozování ČOV,
BioBio 2017, VODA 2017 a Městské vody 2017.
Na podzim 2018 by skupina ráda navázala na úspěšný seminář Problematika mikropolutantů
při čištění odpadních vod a při úpravě vody na vodu pitnou, který se zabýval převážně problematikou
farmak a pesticidních látek. Tentokrát bychom se rádi zaměřili na problematiku mikrobiálních
polutantů a to nejenom již klasických indikátorových mikroorganismů, ale rovněž patogenních
mikroorganismů či poslední dobou často diskutovaných bakteriálních genů rezistence na antibiotika.
O podrobném programu budeme informovat později prostřednictví internetových stránek CzWA
či časopisů Vodní hospodářství a SOVAK.
Skupina se rovněž zapojí do přípravy semináře zabývajícího se problematikou pesticidů. Tento
seminář přispěje k plnění cílů ad hoc skupiny Specifické polutanty v pitné a odpadní vodě. Tato
skupina vznikla v rámci ideové konference CzWA.
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OS Vodárenství
e-mail: os-vod@czwa.cz; web: http://www.czwa.cz/os/osvpv.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
Ing. Eliška Maršálková, Ph.D. (zástupce vedoucího)
tel.: 541 126 231, e-mail: eliska.marsalkova@ibot.cas.cz
Ing. Helena Sochorová, Ph.D. (zástupce vedoucího)
tel.: 603 880 756, e-mail: sochorova@vhp.cz
doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. (zástupce vedoucího)
tel.: 725 085 878, e-mail: petr.dolejs@wet-team.cz
Odborná skupina byla založena na podzim roku 2011. V roce 2016 se skupina spojila s odbornou
skupinou Povrchové vody. Od 1. ledna 2017 se OS rozrostla o členy Československé asociace
vodárenských expertů, která fúzovala sloučením s CzWA. Skupina nyní sdružuje 70 odborníků, 65
z nich jsou členové CzWA.
Mezi hlavní cíle odborné skupiny patří zejména propojení odborníků pracujících na rozhraní témat
pitná/povrchová/odpadní voda. Skupina se zabývá aktuálními a očekávanými problémy vodárenství
a vodárenských systémů a podílí se na připomínkování legislativy a přípravy koncepčních materiálů
souvisejících s vodárenstvím, pitnou vodou a vodou využívanou k jiným účelům. Skupina má ambici
vytvořit platformu pro spojení odborného potenciálu všech profesních skupin s obdobným
zaměřením, ať jsou to obsahově blízké odborné skupiny CzWA, SOVAK a další.
Rok 2017 byl pro skupinu přelomový, protože se po spojení s Asociací vodárenských expertů stala
největší vodárenskou platformou v ČR. Tento rok byl věnován zejména vnitroskupinové diskuzi
o směřování práce skupiny, formulování cílů a nastavení způsobu výměny informací a komunikace.
Napomohly tomu i dvě schůzky skupiny včetně jedné dvoudenní s exkurzí na úpravnu vody
v Bedřichově.
Skupina se zapojila do asociační diskuze, která byla završena ideovým setkáním v Novém Městě
na Moravě. Na konferenci Voda 2017 v Poděbradech byla opět jedna odborná sekce věnována
vodárenské problematice.
Velmi významné bylo zapojení skupiny do pracovní skupiny, které připravovala novelu vyhlášky
252/2004 Sb. (hygienické požadavky na pitnou vodu) a následnou harmonizaci vyhlášky 428/2001
Sb., která provádí zákon o vodovodech a kanalizacích, v částech upravujících sledování jakosti vody.
Pokračovalo tak zapojení skupiny a tím i asociace do procesu implementace tzv. Water Safety Plans,
které považujeme za nástroj s potenciálem zlepšit zavedenou vodárenskou praxi v oblasti
bezpečnosti zásobování a zajištění kvality pitné vody.
Skupina se také podílela na přípravě Odborné příručky pro žadatele PO 1, SC 1.1 a SC 1.2 upozorňující
na podstatné technické náležitosti podávaných projektů z hlediska jejich funkčnosti, jejímž
objednatelem byl Státní fond životního prostředí ČR.
Kromě spolupořádání několika menších seminářů s dalšími odbornými skupinami je největší akcí roku
2018 spolupořádání bienální konference Pitná voda v květnu v Táboře. Jedná se o největší
vodárenskou konferenci v ČR. Skupina se dále bude podílet na zavádění rizikové analýzy (Water
Safety Plans) do praxe. V dubnu na toto téma bude uspořádán workshop v Praze.
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OS Energie a odpadní vody
e-mail: os-eov@czwa.cz; web: http://www.czwa.cz/os/oseov.html
Ing. Jindřich Procházka, Ph.D. (vedoucí)
ČEVAK, a.s., ČOV České Budějovice, Hrdějovice 598, 373 61 Hrdějovice
tel. +420 725 881 170; e-mail: jindrich.prochazka@cevak.cz
Ing. Karel Plotěný (zástupce vedoucího)
ASIO s.r.o., Kšírova 552/45, Brno, 619 00, tel. 548 428 111, ploteny@asio.cz
Odborná skupina Energie a odpadní vody funguje od roku 2012 a v současné době má 23 členů
(z toho 16 členů expertů). V redakční radě listů CzWA zastupuje skupinu Ing. Karel Plotěný.
V roce 2017 proběhla v odborné skupině Energie a odpadní vody změna vedení, kdy na funkci
vedoucího OS rezignoval Marcel Gómez a nově byl jako vedoucí zvolen Jindřich Procházka. Skupina
se dále soustředila především na přípravu odborného semináře, který bude pořádat společně
s odbornou skupinou Technologická zařízení pro vodárenství a čistírenství v prvním kvartálu roku
2018.
Někteří členové skupiny prezentovali příspěvky na seminářích a konferencích. Například: Nové trendy
v čistírenství (J. Procházka), Praktické poznatky z provozů komunálních ČOV (M. Fiala, M. Srb),
Městské vody 2017 (K. Hartig), Nové metody a postupy při provozování ČOV (P. Švestka, M. Srb,
J. Procházka). Někteří pak i v odborných časopisech: Journal of Water Process Engineering (P. Dolejš,
J. Bartáček), Environmental Science &·Technology (P. Dolejš, P. Jeníček, J. Bartáček).
V tuto chvíli je primárním úkolem odborné skupiny do roku 2018 úspěšné zvládnutí pořádání
semináře Odpadní voda a energie, který pořádá ve spolupráci s OS Technologická zařízení
pro vodárenství a čistírenství.
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OS Životnost a obnova vodohospodářské infrastruktury
e-mail: os-oz@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. Michal Král (zástupce vedoucího)
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
tel.: +420 476 446 138; e-mail: michal.kral@scvk.cz
Odborná skupina 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 v 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. Záměrem 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 věnuje
metodickým otázkám souvisejících s plánováním rozvoje, plánováním obnovy, sledováním životnosti,
poruchovosti a spolehlivosti infrastruktury, kvalitě materiálů, technologií a postupů.
V roce 2017 odborná skupina připravila odbornou konferenci „Otázky výstavby, provozu a životnosti
vodovodů a kanalizací“, která proběhla 13. dubna 2017 v Hotelu Jalta na Václavském náměstí s účastí
cca 80 profesionálů z oboru. Na programu bylo dvanáct zajímavých přednášek věnovaných různým
úhlům pohledu na téma obnovy.
Zástupce MŽP Ing. Kříž hovořil na téma financování VaK jak z prostředků EU, tak ze státního rozpočtu,
zástupce MZe Ing. Hospodka zase na téma problematiky plánování a kontroly obnovy VaK, naopak
Mgr. Romancová z MMR se podívala na problematiku VaK z hlediska nového zákona o veřejných
zakázkách. Následovaly přednášky z praxe zástupců vodárenských společností. Komplexní informace
a zkušenosti z příprav a plnění plánu financování obnovy přinesl Ing. David Votava za Severočeskou
vodárenskou společnost, financování obnovy v oboru na Slovensku přiblížil Ing. Ďuroška
z Podtatranské vodárenské společnosti. Provoz a obnovu skupinového vodovodu na základě příkladu
skupinového vodovodu BKDZH přednesl Ing. Badin z VAK Beroun. Ing. Tomáš Žitný z VAK Mladá
Boleslav pohovořil na téma vlivu způsobu obnovy objektů na jejich životnost, Ing. Skyba
ze Severomoravských vodovodů a kanalizací zase na téma faktorů ovlivňujících životnost ČOV.
V dalším bloku přednášeli ing. Krejčí z firmy Duktus na téma korozní odolnosti trub z tvárné litiny,
o obnově kanalizací pomocí CIPP technologií Ing. Mazlová z firmy Trasko, o materiálech pro sanaci
betonů v agresivním prostředí vodovodů a kanalizací Ing. Vávra z Betosanu a o celkovém posuzování
životnosti vodovodních a kanalizačních sítí Ing. Barborík ze Saint-Gobain PAM CZ.
V plánu činnosti OS na rok 2018 je odborná exkurze do zahraničí a příprava konference „Otázky
výstavby, provozu a životnosti vodovodů a kanalizací 2019“, která je naplánována na duben 2019.
V současné době skupinu tvoří 17 členů CzWA a několik sympatizantů mimo CzWA.
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Ad hoc OS Young Water Professionals Czech Republic
e-mail: ywp@czwa.cz; web: http://czwa.cz/os/ywp.html
facebook: https://www.facebook.com/YWPcz
Ing. Iva Johanidesová (předsedkyně)
Tel.: +420 721 676 969; e-mail: johanidi@vscht.cz
Ing. Ondřej Doležal (místopředseda)
Tel.: +420 603 146 854; e-mail: odolezal@swcintech.cz
Ing. Petra Vachová (místopředkyně)
Tel.: +420 721 209 710; e-mail: petavachova@gmail.com
Ing. Šárka Doležalová (tajemnice)
Tel.: +420 732 581 929; e-mail: sHribova@seznam.cz
Ing. Lucie Mükschová (tajemnice)
Tel.: +420 608 612 851; e-mail: l.mukschova@gmail.com
Mladí odborníci v oboru vody se r v rámci CzWA sdružují ve skupině Young Water Professionals
Czech Republic (YWP CZ). Cílem ad hoc skupiny je mj. začlenění k mezinárodnímu společenství YWP,
které je součástí International Water Association (IWA). Záměrem YWP CZ je sdílení informací
a zkušeností z oboru mezi členy mladšími 35 let. Jejich snahou je propojení akademické, veřejné
a soukromé sféry za účelem přípravy mladých odborníků do praxe. Činnost by měla vést také
k zajištění předávání znalostí mezi zkušenými členy CzWA a členy YWP CZ.
Na počátku roku 2017 se skupina YWP CZ sešla na odborné exkurzi v Ústí nad Labem, kde navštívila
ČOV a tři její členové si připravili přednášky pro své kolegy, které se týkaly čistírenství. V květnu mladí
odborníci spolupracovali s Nadací Partnerství, s níž v Národní technické knihovně v Praze uspořádali
první ročník veletrhu pracovních příležitostí v oboru vody WaterFair. V červnu se na půdě ČVUT
v Praze konal mikroskopický workshop s prof. RNDr. Alenou Sládečkovou, CSc. a Mgr. Gábinou
Šťastnou, Ph.D. V září, den před konferencí VODA 2017 v Poděbradech si mladí odborníci připravili
workshop, který se týkal volby technologií vodního hospodářství ve městě s průmyslem. V polovině
prosince přijali naše pozvání naši kolegové z YWP Austria, kteří jsou se svojí existencí od roku 2008
nejstarší skupinou YWP na světě. Na setkání v Praze si společně s českými kolegy vyměňovali
zkušenosti a přemýšleli nad možnostmi spolupráce do dalších let.
V roce 2018 se skupina YWP CZ chystá v lednu vyrazit na odbornou exkurzi do Plzně. V pivovarském
městě plánuje návštěvu ČOV a technologie úpravy vody právě v místním pivovaru. V průběhu roku
bude skupina nadále aktivně spolupracovat s Nadací Partnerství na soutěži určenou pro mladé
do věku 30 let pod názvem Soutěž Pro vodu 2018. V březnu, dubnu a květnu se chystá uspořádat
podvečerní semináře, které budou organizovány střídavě v Praze a v Brně. Cyklus přednášek v červnu
vyvrcholí prvním ročníkem konference Mladá voda břehy mele. Na podzim skupina uspořádá
mezinárodní workshop, na jehož organizaci budou spolupracovat i kolegové z YWP Austria.
Skupina YWP CZ vznikla na začátku roku 2016 a aktuální počet členů (35) splňuje její očekávání.
Ovšem i pro další rok je jednou z priorit propagace skupiny za účelem jejího rozšíření, a to o členy
aktivní i pasivní.
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Zprávy z IWA a EWA
International Water Association
Vedení IWA vybralo Českou republiku a Prahu pro konání výročního zasedání svých vrcholných
orgánů – strategického výboru, správní rady a valného shromáždění národních členů. Hlasování členů
správní rady bylo pozitivně ovlivněno posledními aktivitami CzWA jako národního člena IWA
(úspěšné uspořádání dvou velkých konferencí IWA v ČR v r. 2015 a 2017 a podrobně připravená
kandidatura na pořádání Světového kongresu IWA 2020, která postoupila až do užšího výběru). Praha
se tak stala místem konání jednání vrcholných orgánů IWA již podruhé od r. 2004. Jednání bylo
určeno na termín od 20. do 23. září 2017. Tento termín se tedy kryl s termínem 12. bienální
konference VODA 2017 v Poděbradech. Organizátoři konference proto nabídli presidentce IWA paní
Diane d’Arras, aby spojila cestu do Prahy se zahájením konference a odbornou přednáškou. K této
iniciativě se za IWA připojil i předchozí president Helmut Kroiss. V předvečer konference se oba
zúčastnili i tradiční večeře výboru CzWA v Poděbradech, což byla výborná příležitost seznámit oba
hosty s aktivitami CzWA.

Předávání daru CzWA delegaci IWA před večeří v
Poděbradech (kniha o Staré
ČOV v Praze – Bubenči)

Prezidentka IWA na konferenční večeři

Ve středu 20. 9. večer se pak Diana d‘Arras i Helmut Kroiss spolu s dalšími asi 30 zástupci těchto
orgánů IWA do Poděbrad vrátili na společenský večer konference. Jednání strategického výboru
a správní rady pak v Praze pokračovala až do pátku 22. 9., kdy do Prahy dorazili ještě další účastníci,
a sice delegáti Valného shromáždění IWA, které se koná jednou ročně a schvaluje základní
dokumenty připravené výbory a správní radou a provádí potřebné volby funkcionářů. Ještě v pátek se
pak všichni sešli večer na slavnostní večeři v hotelu Corinthia, kde ostatně probíhala všechna jednání
IWA v Praze. Vlastní zasedání Valného shromáždění CzWA se konalo v sobotu 23. 9. s agendou
běžnou pro tato jednání. Proběhla i volba prezidenta IWA na období 2018 – 2020. Do funkce byla
opětovně zvolena stávající presidentka Diane d’Arras. Kromě běžné agendy se projednávaly i další
aktuální body a byly k nim přijaty i potřebné závěry:
i.
Podpora hnutí Young Water Professionals v rámci IWA i v jednotlivých členských zemích,
ii.
Zvýraznění pozice IWA v zemích střední a východní Evropy a prohloubení aktivit asociace
v tomto regionu,
iii.
Plnění strategických cílů rozvoje hospodaření s vodou v jednotlivých členských zemích.
Jednání Valného shromáždění IWA se z ČR zúčastnili prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. a Ing. Bc. Martin Srb,
Ph.D za výbor CzWA a Ing. Iva Johanidesová za YWP ČR.
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Presidentka zahajuje slavnostní večeři IWA

Jednání Valného shromáždění IWA

European Water Association
Dne 28. března 2017 se konalo na berlínském výstavišti u příležitosti veletrhu WASSER BERLIN také
zasedání Evropského technického a vědeckého výboru (ETSC) při EWA, kde byla schválena nominace
profesora Milenka Roše ze Slovinska na udělení Dunbarovy medaile, který ji pak přijal na 13. EWA
konferenci v Bruselu v listopadu 2017. Profesor Roš z National Institute of Chemistry, Laboratory
of Chemistry, Biology and Technology of Water v Lublani je uznávaným světovým odborníkem
v oblasti chemie vody a biologického čištění odpadních vod.
Dalším bodem programu jednání ETSC byla příprava vodního symposia EWA v rámci doprovodného
programu veletrhu IFAT 2018, a to společně s americkou WEF (Water Environment Federation)
a japonskou SWA (Japanese Sewage Works Association). Jako nosné téma byla zvolena „Odolnost
vodního sektoru“. Program bude sestaven z příspěvků, které na úspěšných příkladech z Evropy,
Japonska i USA budou demonstrovat odolnost vodohospodářských zařízení vůči povodním, suchu,
dlouhodobým výpadkům energií či zásobování provozními chemikáliemi, nedostatku kvalifikovaného
personálu či výpadkům nebo narušení komunikačních technologií.
V rámci veletrhu se konalo i zasedání nové pracovní skupiny EWA „European Qualification
Framework“. Dlouhodobým cílem této skupiny bude kompilovat vzdělávací systémy a jejich řízení
v členských zemích EWA a umožnit tak přeshraniční mobilitu pracovních sil v oboru v rámci EU.

Přítomní členové Evropského technického
a vědeckého výboru

Profesor Milenko Roš, Slovinsko
oceněný Dunbarovou medailí 2017

24

Konference a semináře
14th IWA/IAHR International Conference on Urban Drainage 2017, Prague, Czech Republic
Asociaci pro vodu ČR a Fakultě stavební ČVUT v Praze se v mezinárodní konkurenci podařilo získat
pořádání jednoho z nejvýznamnějších vodohospodářských světových setkání, 14. ročníku
mezinárodní konference o městském odvodnění (www.icud2017.org). Praha tak ve dnech 10.–15. 9.
2017 hostila tuto konferenci v prostorách pražského Kongresového centra, které se zaplnily více
než 700 odborníky z celého světa, přesněji řečeno ze 44 států z pěti kontinentů. Z České republiky
bylo 45 účastníků, větší zastoupení mělo pouze Německo, Dánsko, Čína a Velká Británie.
Konference se věnovala všem tématům spojeným s městským odvodněním, od témat vědeckých,
jakými jsou např. procesy povrchového odtoku srážek ve městech, transport a osud znečištění,
dopady městského odvodnění na životní prostředí či modelování těchto procesů, přes udržitelné
způsoby odvodňování měst a zkušenosti s modro-zelenou infrastrukturou po interakce
se společenskými tématy. Tato témata byla diskutována v 528 příspěvcích, z toho bylo pět plenárních
řečníků, 409 prezentací v sekcích a 114 posterů.

Bernhard Truffer (EAWAG), jeden z vyzvaných
přednášejících

prof. Jiří Maršálek přebírá ocenění Career
Achievement Award

Odborná exkurze v pražské kanalizaci

Fun run na Petříně

Doprovodný program odborný i společenský byl velmi bohatý. Konferenci doprovázelo pět
workshopů a sedm odborných exkurzí. Společenský doprovodný program začal v neděli
před konferencí „ice-breaker“ koktejlem, v úterý pokračoval během Fun run/walk na Petříně a ve
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čtvrtek vyvrcholil Gala večeří na Žofíně a následnou afterparty v kavárně NoNa. Slavnostním
zahájením konference a Gala večeří provázel moderátor Daniel Stach, jehož známe z pořadu ČT Hyde
park civilizace.
Přednášky klíčových řečníků, finalistů Poul Harremoës Award, vybrané sekce a denní souhrny můžete
shlédnout ve Video galerii na stránkách konference http://www.icud2017.org/video-gallery.htm

Organizátoři konference Vojtěch Bareš, Ivana
Kabelková a David Stránský (zleva)

Gala Diner na Žofíně

12. bienální konference a výstava VODA 2017, Poděbrady
Ve dnech 20. – 22. září 2017 jsme se s bienální konferencí opět vrátili do Poděbrad. K inovacím 12.
ročníku patřilo zejména:
i.

ii.

iii.

Úvodní plenární sekce měla vyšší účast zahraničních řečníků, protože v souvislosti se zasedáním
vedení IWA v Praze v době konání konference jsme mohli pozvat prezidentku IWA paní Diane
d’Arras z Francie a předchozího presidenta Helmuta Kroisse z Rakouska. Z Rakouska byl i třetí
zahraniční přednášející dr. Stefan Winkler, který shrnul nejnovější poznatky z řízení provozu
vodáren a čistíren.
Závěrečná plenární sekce byla nahrazena moderovanou diskusí účastníků konference na čtyři
témata, která dnes rezonují mezi našimi vodohospodáři, s cílem zapojit aktivně do výměny
názorů co nejvíce účastníků. Byla diskutována tato témata: 1. Propojení vědy a praxe ve vodním
hospodářství (moderátor: prof. Ing. Igor Bodík, Ph.D.), 2. Hospodaření s vodou v krajině
a ve městech (moderátoři: doc. Ing. David Stránský, Ph.D. & Mgr. Jiří Paul), 3. Opětovné
využívání odpadních vod a čistírenských kalů - legislativa, specifické polutanty, hygienizace
(moderátor: Ing. Bc. Filip Wanner, Ph.D.), 4. Bodové a plošné zdroje znečištění, dosažitelné
limity, reflexe ve vodním zákoně a navazujících předpisech (moderátor: prof. Ing. Jiří Wanner,
DrSc.).
Vyhlášení vítězů posterových sekcí (kategorie „Aplikovaná věda, technologie a inženýrství“
a „Věda a výzkum“) se odehrálo už první den na slavnostním společenském večeru za
přítomnosti hostů z IWA a zástupce generálního sponzora Linde Group.

Bienální konference VODA 2017 se konala na závěr dalšího velmi suchého léta a tato tématika byla
obsažena přímo nejen v několika příspěvcích, ale byla projednávána jak v kuloárech, tak v rámci
závěrečných moderovaných diskusí. Konference vydala určitý jasný signál odborné veřejnosti,
že úspěšná a dlouhodobě udržitelná opatření vyžadují fundovaná řešení založená na seriózních
analýzách a hlubokých znalostech problémů z nejrůznějších oblastí od vody v krajině, hospodaření
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s vodou v městech přes smysluplné využívání dešťových vod po čištění a opětovné využívání vod
odpadních.
Pozornost byla věnována i dalším důležitým oblastem, zejména pak:
x
x
x
x

spolehlivé a efektivní provozování čistíren odpadních vod a zavádění nových technologií
do čistírenské praxe,
zavádění moderních postupů do úpraven pitné vody (dezinfekce směsnými oxidanty,
odstraňování mikropolutantů, membránové technologie),
nové přístupy a technologie v odvádění a čištění odpadních vod (alternativní procesy
odstraňování dusíku, regenerace fosforu z odpadních vod, aplikace membránových technologií,
decentralizované čištěn odpadních vod aj.),
ochrana vodního prostředí obecně, např. monitoring prioritních polutantů, ochrana
vodárenských nádrží, ochrana vod v chráněných krajinných oblastech, rezistence bakterií
na antibiotika, apod.

Konferenci doprovázela již tradičně i výstava firem spolupracujících s CzWA.

Předseda CzWA doc. Stránský zahajuje
konferenci

Úvodní slovo předsedy programového výboru
prof. Wannera

Přítomní ocenění či jejich zástupci při slavnostním vyhlášení výsledků soutěže o Cenu předsedy CzWA za nejlepší
posterové sdělení
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Název:

Bienální konference:
Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod – Blansko 2017

Místo:

Hotel Panorama Blansko - Češkovice

Termín:

22. – 24. února 2017

Anotace:

Cílem již 7. konference bylo seznámení odborné veřejnosti s nejnovějšími
poznatky a technologickými postupy z oblasti čištění odpadních vod u nás
i v zahraničí, které umožňují dosáhnout vysokých účinností zejména
v odstraňování nutrientů a výměna praktických zkušeností mezi odborníky
zabývajícími se touto problematikou. Konference 2017 navázala na předchozí
úspěšné akce konané v Boskovicích a Blansku v minulých dvanácti letech
a přinesla především konkrétně využitelné, i když nejen nové informace z oboru.
Organizátoři se snažili, volbou programu podpořit stále opomíjený názor, že „i
malé čistírny zasluhují inženýrský přístup."

Organizace:

CzWA a odborná skupina při CzWA OS – Řešení extrémních požadavků,
Vodárenská akciová společnost a.s.

Účastníků:

120

Výstupy:

souhrn obsahů přednášek ve sborníku „Blansko – 2017“

Název:

Kořenové čistírny – zkušenosti a budoucnost

Místo:

Konferenční centrum Sázava, Praha

Termín:

24. února 2017

Anotace:

Odborná skupina OS-ČAO se podílela nejen jako garant akce, ale přispěla
i přednáškami dvou vlastních členů skupiny. Většina přednášejících se soustředila
na zkušenosti s účinnostmi, s technologicky pokročilými kořenovými čistírnami
ve srovnání se zastaralými čistírnami, které jsou v ČR v silné převaze. Kritika padla
na i na bedra projektantů, kteří se těžko učí nové pokročilé postupy a návrhové
parametry. Jedním z přednášejících byl starosta obce, který kořenovou čistírnu
provozuje. Seminář nicméně vyzněl víceméně jednohlasně – když se kořenová
čistírna správně navrhne a provozuje, není možné, aby vykazovala špatné
odtokové parametry.

Organizace:

Kořenovky.cz, záštita OS Malé a domovní čistírny a odlučovače

Účastníků:

64

Výstupy:

prezentace přednášek v pdf formátu

Název:

Praktické poznatky z optimalizací provozů komunálních ČOV

Místo:

Konferenční centrum Sázava, Praha

Termín:

8. března 2017

Anotace:

Základní myšlenkou semináře bylo poskytnout účastníkům semináře ucelený
přehled o problematice optimalizací provozu komunálních ČOV s ohledem
na legislativní požadavky, technický a technologický stav ČOV, potřeby
provozovatelů, velikost ČOV apod. Program semináře byl členěn do tří bloků:
• Potenciál pro úsporu provozních nákladů a energií, bezpečné plnění limitů
• Praktické zkušenosti s aplikací optimalizačních systémů
• Technické a provozní aspekty optimalizace
Celkem bylo předneseno 10 odborných přednášek.
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Organizace:

Asociace pro vodu ČR, odborná skupina Městské čistírny odpadních vod
ve spolupráci s generálním partnerem semináře HACH LANGE s.r.o. a Ústavem
technologie vody a prostředí VŠCHT Praha.

Účastníků:

82

Výstupy:

souhrn obsahů přednášek v Listech CzWA (VH 5/17)

Název:

Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod

Místo:

Moravská Třebová

Termín:

4. – 5. dubna 2017

Anotace:

V dubnu 2017 proběhl XXI. ročník semináře, který se zabývá novými postupy
a zkušenostmi při provozování čistíren odpadních vod.
Na semináři bylo předneseno celkem 19 odborných přednášek a 2 prezentace
sponzorů.
Odborné přednášky byly zařazeny do 5 tematických sekcí: Legislativa ve vodním
hospodářství, Kaly a odpady, Odstraňování dusíku z odpadních vod, Zvyšování
účinnosti čištění odpadních vod v rurálních oblastech, Novinky a zkušenosti
z provozu ČOV.

Organizace:

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

Účastníků:

registrováno 360 účastníků, včetně 35 vystavujících firem

Výstup:

Tištěný sborník, souhrn obsahů přednášek v Listech CzWA (VH 07/17)

Název:

Vybrané problémy čerpací techniky ve vodním hospodářství

Místo:

ČVUT v Praha

Termín:

26. duben 2017

Anotace:

Náplní semináře bylo seznámit účastníky s účinností a průchodností čerpadel
či s jejich typickými závadami. Součástí semináře byla praktická část zaměřená
na výpočty hydraulického rázu, podtlak v potrubí a návrhy protirázových ochran.

Organizace:

OS TZVČ

Účastníků:

73

Výstupy:

prezentace přednášek v pdf formátu

Název:

ČOV pro objekty v horách

Místo:

Krušné hory, horský areál Lesná

Termín:

18. – 19. května 2017

Anotace:

Náplní semináře bylo osm přednášek, které již tradičně probíhaly v rámci
průběžné diskuze nad přednášenými tématy. Zahájení semináře se soustředilo
na seznámení s vodními systémy v regionu Krušnohoří, následovaly přednášky
z oblasti vzorkování, revizí domovních ČOV, reálné zkušenosti z výstavby ČOV
v extrémních podmínkách vysokohorských oblastí. V neposlední řadě byli
posluchači seznámeni s novým protokolem pro revize domovních ČOV, informace
ohledně nové normy ČSN 756402, zároveň doplněné zásadním výčtem změn.
Poslední přednáška zahrnovala zkušenosti z realizace a testovacího provozu
horské ČOV s velice silným výkyvem průtoků.
29

Organizace:

OS Malé a domovní čistírny a odlučovače

Účastníků:

22

Výstupy:

prezentace přednášek v pdf formátu

Název:

Voda očima hydrobiologa

Místo:

Fakulta stavební ČVUT v Praze

Termín:

2. června 2017

Anotace:

Workshop byl zaměřený na technickou hydrobiologii. Účastníci se dozvěděli
teoretické základy z přednášek prof. RNDr. Aleny Sládečkové, CSc. a Mgr. Gábiny
Šťastné, Ph.D., pod jejichž dohledem si odpoledne všichni své znalosti prohloubili
praktickými ukázkami.

Organizace:

CzWA a OS YWP CZ

Účastníků:

30

Výstupy:

Tištěné podklady k odborným prezentacím, fotografie z akce na fb.com/YWPcz

Název:

Diskuzní seminář k ochraně vod v povodí VN Švihov

Místo:

zasedací místnost ÚZEI Praha

Termín:

22. června 2017

Anotace:

12 přednášejících ve svých odborných prezentacích podávalo informace
k aktuálním problémům zátěže vodního prostředí živinami, splaveninami z vodní
eroze půdy a nově detekovanými metabolity z používaných pesticidů. Cílem
diskuzního semináře bylo upozornit na problematiku navrhování ZDOVZ
a připravit podpůrné podklady managementu pro zvýšení retence vody a zlepšení
jakosti vod v modelovém hydrologickém povodí.

Organizace:

diskuzní seminář organizovaný OS DZ CzWA ve spolupráci s pražskými
výzkumnými ústavy rezortu MZe

Účastníků:

cca 20

Výstupy:

prezentace v pdf formátu, souhrn obsahů přednášek byl publikován v Listech
CzWA

Název:

Anaerobie v ČR – od počátků po současnost

Místo:

Adalbertinum v Hradci Králové

Termín:

7. – 8. září 2017

Anotace:

Cílem semináře bylo ukázat zhodnotit vývoj anaerobních čistírenských technologií
v ČR, který byl spojen hlavně se jmény prof. Dohányose a prof. Zábranské,
zakládajících členů skupiny KaO při CzWA a ukázat perspektivy oboru pro další
období.

Organizace:

Odborná skupina Kaly a odpady

Účastníků:

60

Výstupy:

prezentace přednášek v pdf formátu

Název:

Konference Hydroanalytika 2017

Místo:

Nové Adalbertinum, Hradec Králové
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Termín:

12. – 13. září 2017

Anotace:

7. ročník konference se zabýval aktuálními problémy v oblasti hydroanalytiky,
novinkám v oblasti zajišťování kvality pitné vody, monitoringu povrchových vod,
výměně zkušeností z akreditace laboratoří a zabezpečení kvality analytických
výsledků, vzorkování povrchových a odpadních vod i moderní laboratorní praxi.
Dále byly prezentovány metody a výsledky stanovení nových nebezpečných
polutantů moderními analytickými metodami včetně epidemiologického přístupu
ke sledování různých látek (drogy, alkohol, léčiva, nikotin aj.) v odpadních vodách,
což umožňuje získávat unikátní data o rozšíření těchto látek v populaci dané
aglomerace.

Organizace:

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

Účastníků:

130

Výstupy:

Sborník pro účastníky, lze zakoupit, souhrn obsahů přednášek v Listech CzWA
(03/18), některé přednášky vyjdou ve Vodním hospodářství

Název:

Workshop YWP CZ před konferencí VODA 2017

Místo:

Kongresové centrum Lázeňská Kolonáda, Poděbrady

Termín:

19. září 2017

Anotace:

Workshop se konal v rámci konference VODA 2017 a byl určený mladým
odborníkům z ČR i SR ve věku do 35 let. Ti tak měli možnost si vyzkoušet řešení
modelové situace z oblasti vodního hospodářství.

Organizace:

CzWA a YWP CZ

Účastníků:

11

Výstupy:

Fotografie z akce na fb.com/YWPcz

Název:

XVI. ročník konference Městské vody

Místo:

Velké Bílovice

Termín:

5. – 6. října 2017

Anotace:

XVII. ročník konference se tradičně zaměřoval na problematiku odvádění vod
z urbanizovaných území, a to zejména na koncepční otázky městského odvodnění,
srážkové vody a nové technologie.

Organizace:

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

Účastníků:

250

Výstupy:

Tištěný sborník

Název:

Čerpání a trubní dopravy směsí

Místo:

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka

Termín:

17. – 19. října 2017

Anotace:

Třídenní odborný kurz byl zaměřený na potrubní přepravu a čerpání dvoufázových
směsí (pevné částice v kapalině). Účastníci prohloubili své znalostí a získali celistvý
náhled na problematiku hydraulické dopravy složitých látek, jako jsou čistírenské
odpadní kaly, zvodnělé říční sedimenty, průmyslové substráty, rozplavené
energetické popílky, suspenze těžených písků a štěrků či jiné newtonské
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a nenewtonské směsi. Součástí kurzu byly výpočetní cvičení demonstrující
praktické aspekty hydraulického chování reálných dopravních systémů.
Organizace:

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i. a OS TZVČ

Účastníků:

25

Výstupy:

Výukové materiály

Název:

Školení OZO k provádění revizí vodních děl

Místo:

Konferenční centrum Sázava, Praha

Termín:

9. listopad 2017

Anotace:

Cílem semináře objasnění pojmů, týkajících se specifických zdrojů odpadních vod
(druhy, množství, kvalita, charakteristika), čistírenské technologie realizované
u malých ČOV, přičemž u každé technologie byla kladena pozornost na nejčastější
příčiny poruch. Přednášky zahrnovaly také možnosti uplatnění telemetrie
a automatizace provozu, přičemž přednášející poukazovali na vlastní zkušenosti
z revizí prováděných na vybraných technologických řešeních.
Další přednášky se zaměřovaly na posuzování a ověřování stálosti vlastností
čistíren odpadních vod do 50 EO dle EN 12566-3+A2 a EN 12566-6, zkušenosti
s provozem a vyhodnocováním účinnosti čištění čistíren odpadních vod do 50 EO.
V neposlední řadě byli účastníci seznámeni s aktuálním formulářem pro provádění
technických revizí vodních děl, ohlášených podle § 15a Vodního zákona.

Organizace:

OS Malé a domovní čistírny a odlučovače

Účastníků:
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Výstupy:

prezentace přednášek v pdf formátu

Název:

Využívání krajiny a ochrana vod v povodí vodárenské nádrže Švihov
3. diskuzní seminář - setkání s místními zemědělci a zastupiteli obcí ve
vodárenském povodí Želivky

Místo:

zasedací místnost OÚ obce Arneštovice, okres Pelhřimov

Termín:

23. listopad 2017

Anotace:

Seminář byl primárně určen pro zástupce obcí a zemědělských podniků
v modelovém povodí Bořetického potoka v povodí Želivky. Hlavním cílem bylo
seznámit účastníky s problematikou mikropolutantů (druhy a zdroje specifických
mikropolutantů a omezování jejich transportu do vodárenské nádrže Švihov),
vznikla pracovní skupina /platforma/ pro šetrné využívání pesticidů. Další témata
byla podobná jako v minulých letech a zahrnovala prezentace výsledků terénních
šetření a monitoringu drobných vodních toků v modelovém hydrologickém povodí
Bořetického potoka, včetně postupů k omezování vodní eroze půdy a splavenin
ze zemědělských pozemků.

Organizace:

zástupci Svazku obcí Hořepnického regionu, zástupci odborné skupiny OS DZ
CzWA

Účastníků:
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Výstupy:

prezentace v pdf formátu, souhrn obsahů přednášek byl odeslán k publikaci
v Listech CzWA
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Plánované vodohospodářské akce 2018

NÁZEV AKCE

TERMÍN

MÍSTO KONÁNÍ

Vodárenská biologie

6. – 7. února

Praha

Odpadní voda a energie

8. března

Praha

Voda Zlín

15. – 16. března

Zlín

Nové metody a postupy při provozování ČOV

10. – 11. dubna

Moravská Třebová

Riziková analýza – nová povinnost ve vodárenství. Otázky
a odpovědi.

18. dubna

Praha

Nové trendy úpravy vody

25. – 26. dubna

Nový Smokovec

IFAT 2018

14. – 18. května

Mnichov

14. konference PITNÁ VODA 2018

28. – 31. května

Tábor

ČOV pro objekty v horách

31. 5. – 1. 6.

Orlické hory

AQUA Trenčín 2018

12. – 14. června

Trenčín

Mladá voda břehy mele

14. června

Brno

28. konference KALY A ODPADY 2018

20. – 21. června

Brno

Ideologický workshop CzWA

září

Vysočina

Městské vody

4. – 5. října

Velké Bílovice

Konference Odpadové vody 2018

17. – 19. října

Štrbské Pleso

Flokulace ve vodárenství

říjen

Provoz vodovodů a kanalizací 2018

6. – 7. listopad

Brno

Mikropolutanty ve vodách

7. listopad

Praha

Nové trendy v čistírenství a vodárenství

13. listopad

Soběslav

Konference vodní toky

20. – 21. listopad

Hradec Králové

Praktické výpočty trubní dopravy

listopad
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CzWA v kapce

KONTAKTNÍ ÚDAJE
Adresa

Asociace pro vodu ČR z.s.

Sídlo

Traťová 574/1, 619 00 BRNO

IČO

44994397

GSM

+420 737 508 640

Zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka č. 2869.
E-mail

czwa@czwa.cz

Webové stránky

http://www.czwa.cz

Facebook

https://fb.com/czwa.cz

ČLENSKÁ ZÁKLADNA
Počet členů individuálních

358

…z toho členů expertů

227

Počet členů korporativních

50

HOPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK za rok 2015
Výnosy

1 071

tis. Kč

Náklady

1 048

tis. Kč

Výsledek

23

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

Hraniční 1356 691 41 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
katerina.caslavova@alfalaval.com

U hřiště 82/2 750 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.aquabox.eu, info@aquabox.eu

U Cihelny 438/6 796 07 Držovice
tel.: 587 070 678, 775 851 943
www.aqua-styl.cz, aqua-styl@aqua-styl.cz

AQUATEC VFL, a.s.

AQUATIS, a.s.

Továrenská 4054/49 018 41 Dubnica n. Váhom
tel.: +421 424 485 665
www.aquatec.sk, penzes@aquatec.sk

Botanická 834/56 602 00 Brno
tel.: 541 554 111, fax.: 541 554 155
www.aquatis.cz
simona.vlasakova@aquatis.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
www.asio.cz, asio@asio.cz

ATER s.r.o.

BAZÉNPLAST s.r.o.

Strakonická 1134/13 Praha 5 - Smíchov
tel.: 602 709 689
www.ater.cz, ater@ater.cz

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

DHI a.s.

DISA s.r.o.

Na Vrších 1490/5 100 00 Praha 10
tel.: 267 227 111, fax.: 271 736 912
www.dhi.cz,
kp@dhigroup.com; mrm@dhigroup.com

Barvy 784/1 638 00 Brno
tel.: 548 141 211, fax.: 545 222 706
www.disa.cz, info@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
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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
www.envi-pur.cz, info@envi-pur.cz

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.

Teplická 226 753 01 Hranice
tel.: 581 677 777, fax.: 581 677 702
www.gess.cz, gess@gess.cz

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

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
info@hydrosystemy.cz

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

CHEMCOMEX a.s.

IN – EKO TEAM s.r.o.

Elišky Přemyslovny 379 156 00 Praha 5
tel.: 226 259 111, fax.: 271 750 456
www. chemcomex.cz, spacek@chemcomex.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

Koldinova 672 339 01 Klatovy
tel.: 376 356 111
www.kk-technology.cz
obchod@kk-technology.cz

KUNST spol. s r.o.

LINDE GAS a.s.

Palackého 1906 753 01 Hranice
tel.: 581 699 999, fax.: 581 699 921
www.kunst.cz, jaroslav.boran@kunst.cz

U Technoplynu 1324 198 00 Praha 9
tel.: 581 296 219, mob.: 731 608 788
www.linde-gas.cz, radim.dostal@linde.com

PP Engineering Services s.r.o.

Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Procházkova 634/9 147 00 Praha 4
tel.: 603 948 612
www.ppes.cz, petr.prochazka@ppes.cz

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

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
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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 Pačeřice
tel.: 482 464 611, 485 159 092
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@roliol.com

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

SMP CZ a.s.

SOKOFLOK s.r.o.

Vyskočilova 1566 140 00 Praha 4
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

STEINZEUG KERAMO s.r.o.

ŠEBESTA spol. s r.o.

Plachého 388/28 370 46 České Budějovice
tel.: 387 981 303, fax.: 387 981 487
https://www.steinzeug-keramo.com/
j.kozlik@steinzeug-keramo.com

Sídlo: Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5
Provoz: Svatoborská 591 697 01 Kyjov
tel.: 518 612 307 - 8
www.sebesta.cz, sebesta@sebesta.cz

THESEP s.r.o.

TopolWater, s.r.o.

Na Návsi 525/6a 109 00 Praha 10
tel.: 602 346 914
www.thesep.cz, lubos.hlousek@thesep.cz

Nad Rezkovcem 1114 286 01 Čáslav
tel.: 327 313 001-3, fax.: 327 313 004
www.topolwater.com,
topas@topolwater.com

VHOS, a.s.

VHZ – DIS, spol. s r.o.

Nádražní 1430/6 571 01 Moravská Třebová
tel.: 461 357 132
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

VÍTKOVICE ENVI a.s.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Ruská 1142/30,
703 00 Ostrava- Vítkovice
www.vitkovice-envi.cz,
sales.envi@vitkovice.cz

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

Vodní zdroje Ekomonitor spol.s r.o.

VTA Česká republika, spol. s r.o.

Píšťovy 820 537 01 Chrudim III
tel.: 469 682 303-5, fax.: 469 682 310
www.ekomonitor.cz
ekomonitor@ekomonitor.cz

Větrná 72 370 05 České Budějovice
tel.: 385 514 747, fax.: 385 514 748,
www.vta.cc, j.losonsky@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 meantime, CzWA is controlled by the
management committee deciding on organizational and economic 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 2017, there were thirteen regular
specialists groups:
x Urban drainage
x Industrial wastewaters
x Diffuse pollution

x
x
x
x
x Water biology
x
x Energy and waste water x
x Water treatment and x
surface waters

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 2016 a new group of Young Water Professionals (YWP) was founded aiming at becoming a part of
the YWP international community within the framework of the International Water Association.
In 2017 CzWA associates 358 individual members and 50 corporations. The total revenues were
1,071 thousands CZK and total costs 1,048 thousands CZK.
Jana Šmídková
CzWA Secretary
The Czech Water Association
Traťová 574/1, 619 00 Brno

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