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ASOCIACE PRO VODU ČR
Traťová 574/1, 619 00 Brno, Česká republika
GSM 737 508 640
e-mail: czwa@czwa.cz

Zápis z 6. zasedání výboru CzWA konaného dne 3. dubna 2017 v Moravské
Třebové
Přítomni:

Omluveni:
Revizní komise
Vedoucí OS
Hosté

Ing. Břetislav Krňávek, PhD., prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc., doc. Ing. David
Stránský, Ph.D., Dr. Ing. Ivana Kabelková, Ing. Vladimír Langer, Ing. Andrea
Benáková, Ph.D., Mgr. Jiří Paul, Ing. Martin Srb, Ph.D., doc. Ing. Jitka Malá,
Ph.D., Ing. Martin Fiala, Ph.D.
doc. Mgr. Jana Nábělková, Ph.D.

PROGRAM JEDNÁNÍ:
1. Členská schůze
2. Spolupráce
3. Konference
4. Odborné skupiny
5. Individuální a korporativní členové
6. Projekty
7. Společnosti s účastí CzWA
8. Organizační, finanční a vnitřní záležitosti
9. Různé – nebylo dořešeno z důvodu časové tísně
10. Administrace

Jednání vedl doc. Stránský dle programu.
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Členská schůze

Členská schůze byla svolána na 5. dubna 2017 v sále Hedvy a.s. v Moravské Třebové. Začátek
řádné členské schůze je v 12:30 hod. V případě, že nebude členská schůze usnášeníschopná,
bude ve 13 hod začínat náhradní členská schůze.
Moderovat ČS bude sekretářka doc. Malá. Zprávu o činnosti výboru a odborných skupin
přednese předseda doc. Stránský, zprávu o hospodaření hospodář Dr. Krňávek a zprávu kontrolní
komise členka KK Ing. Novotná.
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Spolupráce

EWA
Velká konference EWA – Brusel listopad 2017 – téma konference je zaměřená hlavně na
legislativu. Účast by byla vhodná zejména pro zástupce ministerstev. Zájem z jejich strany je
malý.
Sympozium IFAT 2018 – téma bude zaměřené na plánování vodohospodářských systémů a
ekonomii. V říjnu 2017 proběhne přípravné zasedání vědecké rady v Hennefu.
Dunbar medal – prof. Wanner navrhl doc. Koroše.
Evropský kvalifikační systém – byla založena ad hoc pracovní skupina pro sektor voda, měla by
pracovat cca 3 roky. Cílem je, aby každý kvalifikovaný zaměstnanec měl stejnou kvalifikaci
v celé EU.
DWA
Memorandum DWA – platnost skončila k 31.12.2016. Prof. Wanner projednával možné
prodloužení. Ve znění, které bylo platné do konce loňského roku, nemá pro DWA valný význam.
V případě, že se najde aktivita, která by byla zajímavá pro obě strany a zároveň vhodná ke
spolupráci, znova zahájíme jednání o memorandu.
MŽP
Spolupráce s ministerstvem stále vázne. Z legislativní sekce ze semináře v Moravské Třebové
bude vytvořen výstup, který bude následně zaslán ministrovi Mgr. Brabcovi – prof. Wanner, Ing.
Langer.
Podobný výstup z Ideového workshopu CzWA by mohl být také podkladem pro další jednání
s ministrem.
AČE SR
V letošním roce bychom mohli zopakovat setkání zástupců CzWA a AČR SR. Doc. Malá s pí.
Šmídkovou připraví návrh místa setkání.
SOVAK
Je v přípravě dohoda či memorandum o spolupráci.
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Konference

ICUD 2017
Do programu konference se přihlásilo s abstraktem přednášky 600 autorů, z toho 15 abstraktů od
českých autorů. Nyní bude probíhat dvoukolové hodnocení abstraktů.
Současně je jednáno s případnými sponzory.
Na konferenci se očekává účast 500-700 osob.
12. bienální konference VODA 2017
Přípravy pokračují. V Kongresovém centru Lázeňská Kolonáda proběhla 20. března 2017
schůzka organizačního výboru. Bylo rozhodnuto, že odborné přednáškové sekce budou probíhat
jak v Koncertním sále, tak v restauraci Kongresového centra. Během návštěvy Poděbrad
proběhlo také jednání na magistrátu města ohledně záštity.
Program konference
Do programu konference se přihlásilo i přes prodloužený termín s abstraktem přednášky jen 35
autorů, do posterové sekce to bylo 30 autorů.
Zasedání rady IWA
Pro rok 2017 byla vybrána pro pořádání Praha pro vhodnou lokalitu pro zástupce z východní
Evropy. Zasedání proběhne ve stejném termínu jako konference VODA 2017 v Poděbradech.
Prezidentka IWA Diane D´Arras a Helmut Kroiss budou mít přednášku ve středeční plenární
sekci konference VODA. Zároveň se asi 20 zástupců ze zasedání zúčastní koncertu a
společenského večera. Náklady na účast zástupců IWA na společenském večeru projedná prof.
Wanner se společností C-IN, která Zasedání rady IWA zajišťuje.
Ideový workshop CzWA
Výbor odsouhlasil termín ideového workshopu na 7. – 8. června 2017. Místo konání bude na
Vysočině. Sál pro cca 35 osob včetně ubytování zajistí pí. Šmídková.
Program bude začínat odpoledním plenárním zasedáním, kde budou přednesena témata. Druhý
den dopoledne budou témata projednávána v pracovních skupinách.
1. obecné fungování asociace – formulování vizí CzWA s využitím hlavního předmětu činnosti,
přičemž dvěma základními kameny budoucí vize by měly být „postavení ve společnosti“ a
„zapojení CzWA do systému odborné výchovy a přípravy“.
2. oborová:
1 – legislativa a praxe při znovuvyužití vody a kalu
2 – kvalita vypouštěné vody z ČOV, principy stanovení limitů
3 – dešťové vody ve městech (hospodaření a OK)
4 – specifické polutanty v pitné a odpadní vodě
5 – ochrana vody v přírodě před znečištěním, hospodaření s vodou v krajině, energetika a další…
Seminář v Moravské Třebové
Letos je očekávána vyšší účast než v loňském roce, přihlášeno je 360 účastníků.
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Odborné skupiny

YWP CZ
Registrace v IWA zatím neproběhla. Martin Srb zjistí, jak jsou připraveny dokumenty
k registraci, případně pak předseda doc. Stránský pošle oficiální dotaz na předsedkyni Ing.
Johanidesovou.
YWP spolupracují s Nadací partnerství na přípravě Veletrhu pracovních příležitostí v sektoru
voda WATER FAIR. CzWA bude na veletrhu vystupovat jako podporující instituce.
Na červen 2017 připravují hydrobiologický workshop Voda očima hydrobiologa.
Agenda stálých OS
MČOV – byla odsouhlasena změna názvu na Recyklace a čištění odpadních vod. V březnu
proběhl úspěšný seminář ve spolupráci s hlavním partnerem semináře HACH LANGE s.r.o.
ČAO – dořešit závěrečnou zprávu ze semináře kořenovky.cz – Ing. Kriška
OUÚ – probíhají jednání ohledně navázání mezioborové spolupráce mezi členy CzWA a
Svazem zahradní a krajinné tvorby.
Agenda AD HOC OS
Č.
skupiny Založena

Zpracovatelský tým

2016_5 21.6.2016

2016_7 20.9.2016

Prof. Václav Janda
Doc. Petr Dolejš
2017_1 15.2.2017
Doc. Martin
Pivokonský

K. Plotěný
M. Koller
2017_2 15.2.2017 S. Pešek
M. Kriška
V. Štiková

Vedoucí
Předmět
I.
Young Water
Johanidesová Professionals
Historické
vodohospodářské
stavby
Služby a činnosti
spojené s expertní
technickou pomocí
Prof. Václav formou dohledu nad
Janda
technologickou částí
projektu na investiční
akci Modernizace
úpravny vody Želivka
Ing. Karel
Plotěný

Školení OZO pro MŽP
11. 5. 2017

Ukončena

Archivace
výstupu
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Dokumentace CzWA

Stav členské základny.
Bylo odsouhlaseno přijetí následujících nových členů:
Člen-expert

Člen

Studující

Ing. Martin Vavrečka (538)
Ing. Lada Uskobová (539)
Ing. Jan Štambaský, Ph.D. (540)
Ing. Petr Kelbich (436) - změna
Ing. Martin Gregar (432) - změna

Bc. Martin Dvořák (541)

Korporativní členství - přijetí
VÍTKOVICE ENVI a.s. (983)
Korporativní členství - ukončení
Ukončení členství
Ing. Keno Dimov (314)
Ing. František Sléha (215)
Mgr. Jan Mrákota (463)

Ing. Daniel Jančula (428)

Příští výbor se bude konat v červnu 2017.
V Moravské Třebové, dne 3. dubna 2017
Zapsala: Jana Šmídková
Schválil: David Stránský

