
                        

POZVÁNKA  
na přednášku profesora Jörga Drewese z Technické university Mnichov,  

která se bude konat  
v úterý dne 22. 11. 2016 v 10:00 hod. v prostorách VŠCHT Praha, Technická 3, 

budova B, posluchárna č. BIII (přízemí v pravém křídle budovy)   
Téma přednášky:  

Úloha opětovného využívání vyčištěných odpadních vod v budoucím 
plánování vodních zdrojů v Evropě 

(The Role of Water Reuse for Future Water Resource Planning in Europe) 
Abstrakt  
Opětovné využívání odpadních vod bylo již v r. 2013 uvedeno v materiálu Evropské unie k vodohospodářské 
politice jako životaschopný alternativní zdroj vody oblastech s omezenými zdroji. V této souvislosti je často 
přehlížen fakt, že k opětovnému neúmyslnému využívání vyčištěných odpadních vod dochází již dnes v mnoha 
regionech v Evropě, zejména na dolních tocích řek, kde se jedná vlastně o znovu využívání i pro pitné účely. 
Plánované opětovné využívání vyčištěných odpadních vod bylo identifikováno jako priorita v několika 
nedávných publikací na úrovni Evropské komise. V roce 2015 byl zahájen vývoj minimálních požadavků na 
kvalitu vyčištěných odpadních vod pro dva druhy využívání: zemědělské závlahy a obnovování podzemních 
aquiferů v Evropě. Nicméně, stále ještě existují významné překážky, které brání rychlému vývoji a implementaci 
opětovného využívání vyčištěných odpadních vod v Evropě. Především neexistuje jednotný regulační rámec pro 
hodnocení účinnosti příslušných procesů úpravy vyčištěné vody a dále špatné porozumění mezi klíčovými 
zainteresovanými subjekty a širokou veřejností, zejména pokud jde o bezpečnost opětovného využívání vody. 
Tato přednáška se bude zabývat tím, jak by bylo možné tyto překážky překonat a jaké existují možnosti pro širší 
opětovné využívání vody v Evropě. Opětovné využívání vody přináší i další výhody než jen recyklaci vody. Může 
podpořit využití zdrojů z odpadní vody, včetně živin, energie a dalších složek. Opětovné využívání vody nabízí 
celou řadu možností aplikace. V každém případě však použití regenerované vody závisí na její kvalitě, způsobu 
expozice veřejnosti i na vyřešení zbývajících potenciálních rizik pro životní prostředí. Během přednášky budou 
představeny a ilustrovány případové studie z celého světa i strategie současného zvládání rizik včetně 
technologických řešení. 

 
Přednášející 
 
Profesor Drewes je vedoucím katedry "Urban Water Systems Engineering" na 
Technické universitě v Mnichově. Profesor Drewes je zároveň předsedou odborné 
skupiny International Water Association pro recyklaci odpadních vod a jako takový 
patří k předním oborníkům v této oblasti ve světě. Podílel se na řadě velkých projektů 
šetření vodou a náhrad nedostatkové čerstvé vody vyčištěnými odpadními vodami 
v USA, Austrálii, Africe ale i v Evropě. Prof. Drewes pracuje i ve skupině expertů, která 
připravuje odborné podklady pro chystané doporučení Evropské unie k opětovnému 
využívání odpadních vod. 

 
Komu je přednáška určena 
 
Všichni zájemci z nejrůznějších oblastí vodního hospodářství, zástupci státní správy a samosprávy, odborníci 
z firem i z výzkumných ústavů i pracovníci a studenti vysokých škol jsou srdečně zváni. Využijte této příležitosti 
si poslechnout přednášku odborníka světové úrovně o tomto rychle se rozvíjejícím segmentu vodního 
hospodářství. Pro zájemce bude vyhrazen dostatečný čas na diskusi.   

 


