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ASOCIACE PRO VODU ČR
Masná 5, 602 00 Brno, Česká republika
tel. 543 235 303
fax. 543 255 020
GSM 737 508 640
e-mail: czwa@czwa.cz

Zápis z 14. zasedání výboru CzWA konaného ve středu 13. 2. 2013 v Praze

Přítomni:

Ing. Fiala Ph.D., Ing. Krňávek, PhD., Ing. Langer, RNDr. Česalová, Ing. Srb,
prof. Ing. Wanner DrSc., Doc. Ing. Malá, Ph.D., Ing. Hartig, CSc., Ing.
Stránský Ph.D., Dr. Ing. Kabelková, Ing. Lánský, Ph.D.

Omluveni:
Vedoucí OS
Hosté

PROGRAM JEDNÁNÍ:
1. 10. Bienální konference VODA 2013
2. Zahraniční spolupráce, zahraniční konference
3. Semináře OS
4. Web
5. Výroční zpráva za rok 2012
6. Výstavy
7. Volby
8. Korporativní členství
9. Různé
10. Dokumentace CzWA
Jednání vedl Dr. Krňávek dle programu.
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10. Bienální konference VODA 2013

-

Programový a organizační výbor uskuteční schůzku během března v Poděbradech.
prof. Jiří Maršálek – potvrdil účast na plenární sekci, požaduje úhradu nákladů za pobyt
v ČR a ¼ letenky
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-

-

prof. Vladimír Novotný – odborník na difúzní znečištění – rozjednaná účast na plenární
sekci konference
exkurze – ČOV Nymburk nebo ČOV Poděbrady (doprava výletní lodí), prohlídka
pamětihodností Poděbrad
organizační výbor – rozjednaná účast sponzorů (Energie AG a.s., Skanska a.s., VaK
Nymburk a.s.), sponzor posterové soutěže potvrzen od Linde Gas a.s., rozeslání dopisů
s nabídkou prezentace na konferenci vytipovaným firmám, KČ.
Odborný seminář evropského projektu P-REX zaměřeného na recyklaci fosforu – den
před konferencí v konferenčních prostorách hotelu Bellevue. Podmínky dořeší pí.
Šmídková s Ing. Holbou, Ph.D. – firma ASIO.
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Zahraniční spolupráce, zahraniční konference

-

-

EWA
o 7. března 2013 schůzka exekutivních ředitelů v Hennefu. Za CzWA se pravidelně
účastní prof. Wanner.
o 24. dubna 2013 zasedání vědeckého výboru na veletrhu WASSER Berlín
o 13. – 14. června 2013 výroční zasedání rady EWA ve Finsku. CzWA se omluvila
z účasti na zasedání.
IWA
o 14. září 2013 zasedání rady IWA v Istanbulu
o v roce 2014 Konference IWA v Essenu k 100. výročí aktivačního procesu
biotechnologie ve světě.
o 1. týden v září 2015 Konference IWA „Velké ČOV“, místo konání Praha.
Pořádání konference bylo schváleno výborem. CzWA bude mít na starost
organizační zajištění konference. Na zajištění bude vybrána konferenční agentura.
Rozpočet konference schvaluje rada IWA. Program konference zajišťuje
programový výbor z IWA. Účast na těchto konferencích bývá až 200 osob. Bude
vhodné zaangažovat SOVAK.
o září 2017 - 14TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON URBAN
DRAINAGE ONE WATER, Praha. Pořádání konference schváleno výborem.
Pořadatelem bude CzWA a ČVUT v Praze na základě konsorcia, přičemž bude
CzWA jednatelem. Konference je šestidenní, organizace bude zajištěna přes
konferenční agenturu. Účast na předchozích konferencích v Evropě bývá až 650
osob.
DWA – obnovit memorandum mezi CzWA a DWA, ošetřit trvání
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Semináře OS

-

-

přehled v tabulce akcí je stále aktualizován
Hydroanalitika (OS Analýza a měření) – bude se konat ve stejném termínu jako 10.
Bienální konference VODA 2013, může proto nastat problém s přednáškami v jedné z
odborných sekcí
Dr. Fiala vyzve vedoucí OS, aby z každého semináře napsali krátké zhodnocení akce
Vytvořit tlak na OS, aby spolupracovaly na přípravě jednotlivých seminářů

4

Web

-

Sjednotit kontaktní údaje jednotlivých OS na webových stránkách

-
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-

Uveřejnit film o AČE ČR na webu CzWA – pí. Šmídková, Dr. Lánský
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Výroční zpráva za rok 2012

Úkoly k přípravě výroční zprávy:
- Dr. Krňávek „Slovo předsedy“ na jednu stránku
- Dr. Stránský „Zpráva o činnosti výboru“, sumář v AJ
- prof. Wanner, Dr. Kabelková „Novinky z IWA a EWA“
- Vedoucí OS „Zprávy o činnosti v roce 2012“, „Zprávy ze seminářů“
- Dr. Fiala zkontroluje plánované akce na rok 2013
- Informace k 10. Bienální konferenci VODA 2013
- Pí. Šmídková zaktualizuje „CzWA v kapce“, počty členů ke konci roku 2012, aktualizace
seznamu korporativních členů, zajištění tisku, náklad 320 kusů
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Výstavy

ENVIBRNO 2013 – termín 23. – 26. 4. 2013, stánek v pavilonu V
- Doprovodný program – Inovativní technologie ve vodě a v kalech, půldenní seminář
během výstavy v konferenčním sále pavilonu A
- Po veletrhu je nutné zhodnotit přínos výstavy.
VODOVODY-KANALIZACE 2013 – termín 21. - 23. 5. 2013, Výstaviště Praha
Dr. Kabelková projednala na schůzce témata přednášek na doprovodném programu (23. 5.):
1. DČOV – ohlašování, legislativa, vhodnost jednotlivých typů vzhledem k lokalitě
(Ing. Plotěný)
2. Jak se stát OZO a jak probíhá kontrola na lokalitě (Ing. Koller)
3. Zkoušky typu domovních ČOV a novinky v prohlašování shody (Ing. Jelínková)
4. Použití nejlepších dostupných technologií při povolování vypouštění městských
odpadních vod (Dr. Lánský)
5. Problematika posuzování vlivů na životní prostředí a nejlepších dostupných technik
v oblasti čištění průmyslových odpadních vod (Ing. Hammer)
6. Recyklace energie z odpadní vody v procesu čištění odpadních vod (Dr. Bartáček)
Pí. Šmídková zjistí možnost prezentace CzWA v rámci veletrhu VODOVODYKANALIZACE 2013 projednáním s organizátorem veletrhu firmou EXPONEX s.r.o.
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Volby

-

Všichni členové současného výboru potvrdili zájem o kandidaturu
Kandidáti z OS – Ing. Jiří Jelínek (REP), Ing. Andrea Benáková, Ph.D. (BV), Ing. Michal
Kriška, Ph.D. (ČAO)
Revizní komise – kandidáty zajistí Ing. Martin Pečenka, Ph.D., návrh zašle Dr.
Krňávkovi
Volební valná hromada se bude konat 20. 3. 2013 v Masarykově koleji v Praze, od 10 do
14 hodin

-
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Korporativní členství

-

Seminář pro KČ – samostatný seminář v letošním roce se pořádat nebude, KČ budou
pozváni na seminář na VODCE, popřípadě 10. Bienální konferenci VODA 2013.
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-

V následujících letech budeme pořádat seminář pro KČ jen v případě, že se naskytne
zajímavé téma přednášek.
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Různé

-

Město Hostivice – ad hoc skupina (min. 3 experti), vedoucí skupiny Dr. Srb, napsat
starostovi dopis, že objednávku akceptujeme, ale termín dodání bude později.
ČSAVE – doc. Dolejš odkládá setkání s předsedou CzWA pro zaneprázdněnost
Týdenní seminář z DWA na téma oceňování projektů – nabídka od DWA, seminář se
bude konat koncem léta v Německu, účast na semináři je zdarma, hradí se pouze
cestovné. Rozeslat členům CzWA a zjistit jejich zájem o účast.
Další ročník semináře v Moravské Třebové byl schválen v termínu 8. - 9. dubna 2014
Spolupráce OS, studenti – 5.2. proběhla schůzka na katedře technologie, které se
zúčastnila RNDr. Česalová. Řešení problematiky ohledně témat bakalářské práce. Oslovit
odborné skupiny, jestli by navrhli nějaká témata.
Členský příspěvek EWA na rok 2013 je 3330,- Eur
Svaz měst a obcí – zjistit možnost prezentovat se v jejich časopise

-

-

-

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

Studující

RNDr. Miloš Gregar (435)
Ing. Lenka Linhartová (437)

Ing. Petr Kelbich (436)

Korporativní členství - ukončení
Bonnel Technologie s.r.o. (973)
Ukončení členství
Ing. Miroslav Mikeš (079)

Příští výbor se bude konat v Moravské Třebové 8. 4. 2013 od 13 hodin.
V Praze, 13. 2. 2013
Zapsala: Jana Šmídková
Schválil: Dr. Krňávek
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