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ASOCIACE ČISTÍRENSKÝCH EXPERTŮ ČR
Masná 5, 602 00 Brno, Česká republika
tel./fax 543 235 303
GSM 737 508 640
e-mail: ace@ace-cr.cz

Zápis ze 6. zasedání výboru AČE ČR dne 28. listopadu 2007
konaného na sekretariátu AČE ČR v Brně

Přítomni:
Ing. Fialová, Ing. Hartig CSc., Ing. Jedlička, Ing. Krňávek PhD, Ing. Lánský PhD, Ing.
Novotná, Ing. Plotěný, Prof. Ing. Wanner DrSc,
Omluveni: - Ing. Langer, Ing. Růžičková PhD, Ing. Soukup PhD , Ing. Šamal
Přítomní hosté: Ing. Hluštík
Jednání výboru zahájil Dr. Krňávek a probíhalo dle programu v pozvánce.
PROGRAM JEDNÁNÍ :
1. Vyhodnocení bienální konference OV a konference v Břeclavi
Hodnocení Prof. Wannera jako předsedy programového výboru:
- komunikace s autory (napsání a úpravy článků do sborníku) byla dobrá, prostřednictvím
EWA se o konferenci dozvěděli i v zahraničí. Sborník byl kvalitní, ale v budoucnu je
potřeba, aby abstrakty byly minimálně na 1 stránku tak, jak je zvykem v zahraničí,
tlumočení bylo na dobré úrovni, jsme ojedinělí v této činnosti. Dokonce i Prof. Kreuz byl
s úrovní konference velmi spokojen, úroveň posterů byla dobrá, příjemným překvapením
byly postery z pracovišť mimo školy, jako např. VÚV a podniky i exkurze byla
hodnocena velmi dobře (cca 60 lidí)
Za organizační výbor provedl hodnocení Ing. Jedlička:
- zvolené řešení najmout si k organizaci konference profesní firmu bylo dobré, neboť ve
stávajícím složení nejsme schopni vše organizačně zajistit, finanční zajištění bylo rovněž
dobré, podařilo se získat řadu sponzorů, příští termín konference je potřeba volit opět
v květnu!
V dalším bodě se diskutovala konference v Břeclavi:
- Konference Městské vody v Břeclavi ve srovnání s bienální konferencí OV dopadla po
programové části podstatně hůře. Je potřeba, aby program měla pod kontrolou AČE.
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-

způsob organizace dalšího ročníku bude projednán s firmou ARDEC, máme zájem o
spolupráci. Jestliže se konference presentuje s logem AČE, musí mít odbornou úroveň a
pak je nutný dohled – programový výbor.

2. Příprava odborných akcí 2007-2008
V listopadu (13.11.) 2007 byly v jednom dni tři odborné semináře. Z toho dva byly pořádány
korporativními členy AČE (Nové trendy v čistírenství a vodárenství – Envi-pur a Nové
technologie – ASIO) a třetí ČSVTS-VUV Vypouštění odpadních vod do vod povrchových
a kanalizací.
Dále jsou na duben plánovány dvě konference a to VHOS 1.-2.4. a VUT 3.-3.4.
Tato situace je velmi špatná a na AČE vrhá nedobré světlo – špatná komunikace a organizace.
Značnou roli v tom sehrála malá informovanost členů a transformace webových stránek AČE.
Na stránkách nejsou aktuální informace, je potřeba tento stav napravit a urychleně
aktualizovat.
Připravované akce:
- Regulace procesů městských ČOV - poslední týden v únoru na Jižním městě celodenní
seminář s občerstvením se symbolickým vložným, pořádá OS Městské ČOV
- XIII. Ročník semináře Nové metody a postupy při provozování ČOV Moravská Třebová
1-2.4.2008, program VHOS je už hotový
- Konference Vodovody a kanalizace Brno 2008, VUT 2-3.4.2008 oblast
vodohospodářských sítí
- Seminář AČE pro korporativní členy
- Decentralizované nakládání s odpadními vodami – OS ČAO v Praze,
- Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV, Břeclav 2008-podzim
Výstava vodovody a kanalizace, Brno 20-22.5.2008
- Do 21.1. se dává závazná objednávka. Předpokládáme opět spolupráci s VH.
- Ing. Jedlička obešle korporativní členy, kdo se chce zúčastnit na společném stánku
- Je potřeba zajistit účast na doprovodním programu a zúčastnit se přípravného výboru,
kontakt zajistí ing. Plotěný
Všechny semináře mohou být zařazeny do vzdělávání ČKAIT – nutno dořešit.
Zahraniční akce
- Kaly a odpady 2008 – 12-13.3.2008 v Bratislavě (pořádáno společně s OS Kaly a odpady)
- Rok 2008 je rok IFATu,
- 7-12.9. 2008 Světový kongres o vodě ve Vídni, Letní akademie nebude, nebyla zajištěna
podpora EWA, IWA, Akademie bude pouze pro studenty z ČR a SR.
- ostatní akce jsou v příloze
3. Řešení stránek www – host Ing. Hluštík
Byly projednány dvě koncepce správy webových stránek :
- pravidelné aktualizace stránky zajistí ing. Hluštík, Dr. Lánský bude zodpovídat za
věcnou náplň stránek a jejich celkovou podobu
- Dr. Lánský zajistí kompletní služby
Bylo rozhodnuto pro nejbližší období (do dalšího výboru) podržet první koncepci.
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Výbor se usnesl:
- budou se zveřejňovat akce
o zahraniční akce (zodpovídá Prof. Wanner, spolupracuje Dr. Růžičková)
o Akce OS (zodpovídá ing. Hartig)
o Akce, na kterých se podílí AČE (zodpovídá ing. Plotěný)
- Zápisy z výboru – hlavní body půjdou na web pro všechny členy (zodpovídá Dr.
Krňávek)
- Náplň webu se bude průběžně doplňovat. Aktuality by se měly měsíčně doplňovat…
Byly projednány připomínky k webovým stránkám.
4. Kontrola plnění úkolů členů výboru
Co se podařilo uskutečnit v roce 2007 :
- Značná část činnosti byla nasměrována na spolupráci s EWA, IWA, presentace AČE,
články do VH, do Ekoefektu, pořádání bienální konference, iniciace čtyř OS, zlepšila
se komunikace mezi MZe, MŽP a AČE, v oblasti legislativy se podařilo významnou
měrou ovlivnit novelu NV 61/2003, byla navázána spolupráce s ČKAIT, byla
iniciována možnost spolupráce s Doc. Dolejšem a ČSAVE, spolupráce se SOVAKem
– hledání cesty při práci na novele VZ a společného postupu při řešení ožehavých
otázek v oblasti VH.
5. Další postup s CSAVE a CzWA
Proběhlo jednání s Doc. Dolejšem o možné spolupráci s CSAVE a AČE při transformaci
na CzWA.
Na výboru byly projednány návrhy řešení organizace CzWA a nového loga pro CzWA.
6. Návrh námětů na změnu zákona o vodách
Vedoucím sekce odpadních vod bude jmenována Ing. Jáglová.
Jako zástupce AČE je navržen Prof. Wanner, bude vytvořena ad hoc skupina.
Je nutno ihned zajistit náměty na MŽP a MZe.
(Předpokládané oblasti - definice odpadních vod, dešťových vod, zasakování, oddělovače,
návaznosti jednotlivých zákonů a prováděcích předpisů aj.)
Prof. Wannerovi je ihned zaslat všechny připomínky a náměty k vodnímu zákonu.
7. Valná hromada
Předpokládaný termín konání v období průběhu ENVI.
Na VH je potřeba schválit termín funkčního období výboru.
8. Hospodářské záležitosti
Zpráva obsahovala informace o stavu financí k 28.11.2007.
9. Dokumentace AČE
Stav členské základny
Bylo odsouhlaseno přijetí následujících nových členů:
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Řádní
Ing. Martin Machala

Ing. Václav Šťastný VÚV, OS
MDČOV, MCOVPřechod ze S, pracoviště VÚV
Ing. Andrea Benáková,

Přidružení

Studující

Ing. Šárka Pudilová,
ESOX Liberec OS
MČOV,POV
Ing. Pavel Žourek,

Ing. Miloš Kočárník
Postgraduální student

Ing. Martina Indrová
Ing. Lucie Houdková
Fakulta strojní
Ing. Jaroslav Boráň
přechod ze S VÚT

Korporativní členství
SATTURN Holešov spol. s.r.o
TopolWater s.r.o, zástupce Ing.Jan Topol, Karel Vrátný
PURITY Control, spol., zástupce Ing. Hana Pejznochová
Ukončení členství
Ladislav Paukert
Pavel Dočkal
10. Různé
I. Po dohodě o umístění všech prezentací (k dispozici na CD) a náhledů vítězných
posterů v pdf formě na webové stránky AČE ČR byli v listopadu 2007 všichni autoři
obesláni k vyjádření svého souhlasu s tímto řešením.
II. 6.12. VH AČE SR, jako host se zúčastní předseda AČE ČR Dr.Krňávek – nastínění
další spolupráce i při CzWA
III. VH –Ediční plán Čistírenských listů 1.číslo v režii OS MČOV (leden), 2.č. v režii OS
ČAO (březen), Prof. Wanner a Ing. Stránský projednají linii udržení odborné stránky
časopisu, je potřeba zlepšit citace.

V Brně 28.11. 2007
Schválil: Dr. Krňávek
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Příloha 1:
seznam zahraničních akcí
5-9 May 2008
3rd Joint Specialty Conference of WEF, JSWA and EWA "Sustainable Water
Management in response to 21st century pressures"
Website: www.ewaonline.de
7-10 April 2008
Sequencing batch reactor technology
Rome, Italy
Website: www.sbr4conference.com/default.asp
2-4 June 2008
WA Russian regional conference for membrane technologies in water & waste water
treatment
Moscow, Russia
Website: www.iwamembranes.ru
16-18 July 2008
The 4th IWA Young Water Professionals Conference
Berkeley, USA
Website: www.iwahq.org
31 August - 5 September 2008
11th international conference on urban drainage
Edinburgh, Scotland, UK
Website: www.11icud.org
4-5 September 2008
11th international specialised conference on watershed & river basin management
Budapest, Hungary
Website: www.iwa2008Budapest.org
7 - 12 September 2008
IWA World Water
Congress and Exhibition
Vienna, Austria
Website: www.iwa2008vienna.org
27-31 October 2008
5th international conference on marine waste water discharges and coastal environment
Website: www.mwwd.org
24-27 May 2009
Microbial population dynamics in biological wastewater treatment
Aalborg, Denmark
Website: www.bio.aau.dk/aspd5

