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Ohlédnutí za rokem stříbrného 
jubilea CzWA
Čtenáři časopisu Vodní hospodářství si jistě všimli, že 
čísla roku 2017 byla označena logem stříbrného jubilea 
CzWA. V prvním čísle nového ročníku se tedy ohlédně-
me za tímto jubilejním rokem i za celou 25 letou historií 
Asociace pro vodu ČR (CzWA) a směry její činnosti.

Vznik asociace jako AČE ČR a její přeměna 
v CzWA
Během roku 1992 byla připravena koncepce nového 
sdružení, které by mělo dva hlavní cíle:
• organizovat výměnu informací pro pracovníky oboru 

na národní i mezinárodní úrovni, přičemž by tato 
nová organizace garantovala profesionální úroveň 
takových akcí, 

• poskytovat expertní služby firmám, státní správě i samosprávě 
a pomoci jim tak orientovat se v tehdejší záplavě informací, mnohdy 
pochybné úrovně.
Po projednání základního směřování nové odborné společnosti byl 

ustaven přípravný výbor, který připravil základní dokumenty (stanovy 
a organizační řád) nové společnosti, pro kterou vykrystalizoval název 
Asociace čistírenských expertů České republiky. Tento přípravný 
výbor pracoval ve složení:
– doc. Ing. Jiří Wanner, CSc.,
– Ing. Oldřich Šamal,
– doc. Ing. Zdeněk Koníček, CSc.,
– Ing. Miroslav Sedláček, CSc.,
– Ing. Petr Stupka,
– Ing. Ivo Šorm.

Výbor dokončil stanovy nové Asociace v listopadu 1992 a předložil 
je ke schválení Ministerstvu vnitra, které stanovy schválilo dne 1. 12. 
1992 pod reg. č. VSC/1-16699/92-R. Od samého počátku bylo sídlem 
Asociace Brno. Podle schválených stanov pracovala Asociace až do 
27. 1. 1998, kdy byla provedena jejich první změna.

Přípravný výbor pracoval na svolání ustavující valné hromady 
a dopracovával další materiály Asociace. Ustavující valná hromada 
Asociace se konala dne 23. 3. 1993 na VŠCHT Praha, na které byl 
předložen návrh kandidátky výboru:
– RNDr. Jiří Batěk, CSc.,
– Ing. Simona Čižinská, CSc.,
– JUDr. Zbyněk Mařík,
– Ing. Jaroslav Niče,
– Ing. Radomír Polcar,
– Ing. Miloš Rak, CSc.,
– Ing. Miroslav Sedláček, CSc.,
– Ing. Oldřich Šamal,
– doc. Ing. Jiří Wanner, CSc.
a revizní komise:
– Ing. Pavel Jeníček, CSc.,
– Ing. Vok Malínský, CSc.,
– Ing. Petr Soukup.

Ustavující valné hromady se zúčastnilo 50 řádných členů AČE ČR. 
Již v průběhu voleb však došlo k jistým změnám, kdy do výboru nebyl 
zvolen kandidující JUDr. Mařík, který byl nahrazen Ing. Barchánkem 
a v revizní komisi byl Ing. Soukup nahrazen dr. Sojkou. Ještě ten samý 
den proběhlo zasedání nově zvoleného výboru, na kterém byl zvolen 
první předseda Asociace doc. Jiří Wanner.

Asociace se poměrně zdárně a rychle rozrůstala co do 
počtu členů i odborností, které postupně pokrývala od-
bornými skupinami vznikajícími od druhé poloviny 90. 
let. Na začátku nového století Asociace obsáhla všechny 
specializace spadající pod pojem „čistírenství“ a postup-
ně začala zasahovat i mimo rámec daný názvem. Je proto 
přirozené, že již tehdy začaly kontakty s tehdejší Česko-
slovenskou asociací vodárenských expertů. Možnost užší 
spolupráce byla konzultována již na valné hromadě AČE 
ČR v r. 2004. Od té doby probíhaly občasné konzultace 
prof. Wannera za AČE ČR s doc. Dolejšem, předsedou 
výboru ČSAVE, ve známé písecké restauraci U Reinerů. 
Tyto přípravné diskuse vytvořily prostor pro skutečnou 
fúzi obou asociací koncem roku 2016. 

Souběžně s jednáními s ČSAVE probíhala jednání 
s Národním komitétem IWA (International Water As-
sociation), který vznikl v r. 2001 jako společný národní 

orgán zastupující české vodárníky a čistírníky v této celosvětové vo-
dohospodářské společnosti. Ta byla vytvořena o rok dříve spojením 
bývalých dvou samostatných asociací IWSA (International Water 
Services Association) a IAWQ (International Association on Water 
Quality). Český NK IWA však měl trvalé problémy s financováním 
členského podílu České republiky v IWA, úspěšná nebyla ani jed-
nání zástupce vedení IWA s orgány státní správy ČR (MZe a MŽP) 
ohledně převzetí záruk za české členství v IWA. Řešení přinesla až 
nabídka AČE ČR zastupovat Českou republiku i v IWA, podobně 
jako tomu bylo již i v EWA (European Water Association). Jednání 
byla o to snazší, že AČE ČR již v roce 2006 při volbě nového výboru 
pověřila tento výbor přípravou přechodu Asociace z čistě čistírenské 
na asociaci pokrývající celé spektrum vodního hospodářství. Tento 
záměr byl zveřejněn na bienální konferenci Asociace v r. 2007 v Brně, 
takže když nakonec valná hromada NK IWA v lednu 2008 ukončila 
jeho členství a převedla práva zastupovat ČR v IWA na AČE ČR, byla 
asociace v té době již v plně rozjetém procesu transformace na dnešní 
CzWA. Tato nová „vševodařská“ asociace byla zaregistrována v roce 
2009 a výbor zvolený na valné hromadě v březnu 2010 byl tak již 
volen jako výbor CzWA. Posledními významnými změnami ve vývoji 
struktury a organizace CzWA byl zápis Asociace jako tzv. zapsaného 
spolku u Krajského soudu v Brně s účinností od 1. 1. 2014 a založení 

Jednání v restauraci U Reinerů, kdy byla dokončena fúze ČSAVE 
s CzWA, prosinec 2016 
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Společností CzWA service s.r.o. notářským zápisem ke dni 15. 5. 2015. 
V současnosti představuje tedy CzWA organizačně stabilizovanou 
společnost, která vyhovuje všem nárokům státní správy ohledně 
registrace a požadavkům finančního a živnostenského úřadu. 

Organizace výměny informací, odborné akce, 
publikace 
Jak bylo deklarováno již při zakládání Asociace, jeden ze základních 
cílů byl a stále je organizace výměny informací, pořádání odborných 
akcí a publikování odborných materiálů. Od samého počátku existo-
vala snaha zprostředkovat kontakty členů Asociace se zahraničními 
odborníky. Již jeden z prvních seminářů AČE ČR v r. 1994 v Blučině 
navštívil známý odborník na aktivační systémy typu SBR dr. Mervyn 
Goronszy z Austrálie. V této tradici pokračovala Asociace i ve svých 
bienálních konferencích, jejichž řada začíná v roce 1995. V prvních 
letech se místa bienálních konferencí měnila tak, aby účastnící mohli 
navštívit různé kouty republiky, od r. 2011 zakotvily bienální konfe-
rence v lázních Poděbrady:
1995    Brno,
1997    Jihlava,
1999    Teplice,
2001    Mladá Boleslav,
2003    Olomouc,
2005    Teplice,
2007    Brno,
2009    Plzeň,
2011, 2013, 2015, 2017 Poděbrady.

Kromě těchto velkých bienálních konferencí pořádá Asociace 
každý rok celou řadu odborných seminářů, konferencí a odborných 
setkání. Většinu těchto akcí organizují odborné skupiny, a to buď ad 
hoc na nejrůznější aktuální témata, nebo opakovaně s náplní, kterou 
řeší i příslušná odborná skupina. Jako příklad lze uvést již více než 
dvacet ročníků seminářů „Nové metody a postupy při provozování 
ČOV“ v Moravské Třebové, konference „Řešení extrémních požadavků 
na čištění odpadních vod“ v Blansku, konference „Hydroanalytika“ 
v Hradci Králové, konference „Kaly a odpady“ (pořádané ve spolu-
práci s AČE SR střídavě v ČR a v SR), „Horské ČOV“ a nově i tradiční 
konference „Pitná voda“ v Táboře. 

Ze všech odborných akcí Asociace jsou vydávány sborníky, a to jak 
tištěné, tak nověji i v elektronické podobě. Většina těchto sborníků je 
registrována v systému ISBN. Od 28. 12. 1998 se AČE ČR stala spo-
luvlastníkem časopisu „Vodní hospodářství“ a začala vydávat svoje 
„Čistírenské listy“ jako součást uvedeného časopisu (dnes jsou to 
„Listy CzWA“). Spolupráce s časopisem sehrála rozhodující roli při 
stabilizaci postavení Asociace mezi odbornou veřejností v ČR a stále 
umožňuje Asociaci oslovovat tímto způsobem široku vodohospodář-
skou veřejnost. K tomu slouží i pravidelně aktualizovaná webová 
stránka Asociace www.czwa.cz. V současné době je diskutována 
otázka vstupu CzWA do některých ze sociálních sítí. 

Výstavy a veletrhy 
V době, kdy vznikla AČE ČR – CzWA, tj. v 90. letech 20. století, pa-
třil mezi nejvýznamnější akce v oblasti životného prostředí veletrh 

ENVIBRNO, kterého se Asociace se sídlem v Brně zúčastňovala zpo-
čátku pořádáním odborných seminářů, a to i mezinárodních, později 
vlastním stánkem připravovaným ve spolupráci s vydavatelstvím 
Vodního hospodářství. 

Od prvních ročníků se CzWA spolu s Vodním hospodářstvím zú-
častňovala i výstav VODOVODY-KANALIZACE pořádaných spolkem 
SOVAK postupně v Plzni, Brně a v Praze v Průmyslovém paláci na 
Výstavišti v Holešovicích a v současné době na Výstavišti Letňany. 

Poskytování konzultačních a expertních služeb 
Od samého počátku své existence se Asociace zaměřila i na poskytování 
konzultačních a expertních služeb. V Čechách i na Moravě pracuje 
dnes několik desítek čistíren odpadních vod, případně vodáren, na 
jejichž odborné přípravě se formou konzultací či posudků podíleli 
členové Asociace. Velikostně se tyto provozy značně lišily, můžeme 
mezi nimi najít malá zařízení pro obce, čistírny či vodárny pro okresní 
i krajská města až po ty největší instalace, jakými jsou Nová vodní 
linka ÚČOV Praha či intenzifikace Úpravny vody Želivka. Objednateli 
těchto služeb byli jak vlastní investoři, čili města a obce, ale i pro-
jektanti či dodavatelské firmy. Specifickými partnery Asociace byly 
v minulosti i orgány státní správy. Záhy po svém založení uzavřela 
Asociace smlouvu o spolupráci s Ministerstvem životního prostředí. 
Jedním z výsledků této spolupráce byla participace expertů Asociace na 
přípravě novel Vodního zákona a příslušných nařízení vlády, zejména 
nařízení vlády týkajících se vypouštění odpadních vod. Tato spolupráce 
fungovala k oboustranné spokojenosti až do poslední novelizace nař. 
vl. č. 61/2003 Sb., kterou byla novela č. 23/2011 Sb. S nástupem nové 
garnitury na MŽP po volbách 2016 tato spolupráce byla bohužel ze 
strany ministerstva vypovězena. Obdobný osud měla i velmi úspěšná 
spolupráce Asociace s Ministerstvem zemědělství, které bylo např. v r. 
2003 partnerem Asociace při pořádání velmi úspěšné konference IWA 

Jeden z prvních mezinárodních seminářů CzWA při veletrhu EN-
VIBRNO 

Stánek AČE ČR a Vodního hospodářství, ENVIBRNO 2000

Stánek CzWA a Vodního hospodářství, Vodovody a kanalizace 
Praha, 2017
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o velkých ČOV v Praze. V současné době tak přetrvává jedině neformál-
ní, ale účinná spolupráce s Ministerstvem průmyslu a obchodu a nově 
Asociace navázala kontakt i se Svazem měst a obcí, který se vyjadřuje 
ze zákona k novým právním předpisům. Do budoucna bude v oblasti 
tvorby nových právních předpisů důležitá i spolupráce se spolkem 
SOVAK, který je členem Hospodářské komory, která je velmi aktivní 
v legislativní oblasti. Vedoucí představitelé CzWA a SOVAK podepsali 
„Memorandum o spolupráci“ dne 26. 10. 2017 v Praze. 

Zahraniční spolupráce 
Asociace navázala své první mezinárodní kontakty záhy po svém 
založení. Protože v polovině 90. let neexistovala ještě na Slovensku 
podobná odborná asociace, první mezinárodní smlouva o spolupráci 
byla podepsána s tehdejší německou společností ATV (dnes DWA) 
v září 1996 v Hennefu. 

Smlouva o spolupráci s rakouskou ÖWAV byla podepsána v únoru 
v r. 2000 ve Vídni a se slovenskou AČE SR v dubnu 2000 v průběhu 
semináře v Moravské Třebové. V roce 1997 se AČE ČR stala národním 
členem Evropské asociace pro vodu EWA. Pro profesionalizaci čin-
nosti Asociace byl důležitý grant na období 1998–2000, který získala 
AČE ČR spolu s ATV a s maďarským sdružením MaSzeSz z prostředků 
Spolkové nadace pro životní prostředí. Díky tomuto grantu a podpoře 
sdružení německých firem „German Water“ mohla Asociace vyslat re-
prezentativní delegaci, která navštívila v roce 2000 sídlo ATV a celou 
řadu zajímavých vodohospodářských projektů v Porýní a v Porůří. 
Představitelé těchto asociací se při různých příležitostech scházejí, 
aby se aktualizovala náplň vzájemných smluv a konkretizovaly formy 
spolupráce pro nejbližší budoucnost. Jak již bylo zmíněno, stala se 
CzWA v roce 2008 i národním členem za Českou republiku v Mezi-
národní asociaci pro vodu IWA. 

CzWA ve svém jubilejním roce 
Asociace oslavila své stříbrné jubileum opravdu pracovně. Rok 2017 
byl plný odborných aktivit, a to jak v domácím měřítku, tak na me-
zinárodní scéně. Kromě řady menších specializovaných seminářů 
pořádala CzWA v roce 2017 dvě velmi úspěšné a hojně navštívené 
akce, a sice:
• 7. ročník konference „Řešení extrémních požadavků na čištění 

odpadních vod“, 23.–24. 2. 2017, Blansko
a
• 22. ročník odborného semináře „Nové metody a postupy při pro-

vozování ČOV“ 4.–5. 4. 2017, Moravská Třebová.

Podpis memoranda o spolupráci SOVAKJ – CzWA, Praha, 26. 10. 
2017

Podpis první smlouvy ATV–AČE ČR, spolupráci mezi DWA a CzWA, 
Hennef, září 1996 

Podpis aktuálního Memoranda o Wassser Berlín, duben 2013

Podpis smlouvy mezi AČE ČR a AČE SR Moravská Třebová, duben 
2000

Podpis smlouvy CzWA s rakouskou ÖWAV, IFAT Mnichov, květen 
2012 
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CzWA byla rovněž garantem doprovodného odborného programu 
20. ročníku mezinárodní vodohospodářské výstavy VODOVODY-KA-
NALIZACE 2017, 23.–25. 5. 2017, Praha-Letňany.

Rok 2017 byl i rokem bienální konference CzWA „VODA“. Již 
12. ročník se konal 20.–22. 9. 2017 v Poděbradech. V souvislosti s ko-
náním zasedání IWA v Praze (viz dále) se bienální konference mohli 
zúčastnit i dva významní hosté (a to i jako aktivní přednášející), a sice 
stávající prezidentka IWA paní Diane d’Arras z Francie a předcházející 
prezident IWA profesor Helmut Kroiss z Vídně. 

Seriál odborných akcí v jubilejním roce zakončil XXI. ročník kon-
ference ENVI-PUR/CzWA „Nové trendy v čistírenství a vodárenství“, 
14. 11. 2017, Soběslav 

Rok 2017 byl i rokem významných úspěchů CzWA na mezinárod-
ním poli. Tyto akce zúročily dlouhodobou práci a „diplomatickou 
přípravu“ v mezinárodních společnostech, zejména v EWA a IWA. 

Na základě doporučení prezidenta EWA pana Károly Kovácse 
navštívila dne 5. 9. 2017 naši asociaci delegace z čínské společnosti 
ASEM Water. Zkratka ASEM znamená „Asia Europe Meeting“ a jedná 
se v podstatě o výzkumné a vývojové centrum založené v Číně, které 
hledá v Evropě vhodné partnery pro spolupráci a výměnu informací 
na poli vědy a techniky. Delegaci vedla paní Liu Qi jako generální 
tajemník ASEM Water, ale v delegaci byl například i děkan Hunan 
University anebo ředitel divize průmyslových a technologických 
inovací na Institutu Hunan. Více o ASEM Water naleznete na webu 
www.asemwater.org. Setkání delegací ASEM Water a CzWA proběhlo 
na půdě Vysoké školy chemicko-technologické. Setkání otevřel prof. 
Jiří Wanner přednáškou, ve které shrnul historii vývoje čištění odpad-
ních vod na Ústřední čistírně odpadních vod v Praze od roku 1901, 
kdy byla zahájena její výstavba, až do stavu, jak by měla tato čistírna 
vypadat po dokončení právě probíhající výstavby nové vodní linky 
a rekonstrukce stávající. Poté si vzala slovo Dr. Andrea Benáková, 
aby představila kolegům z ASEM Water formu, fungování a možnosti 
spolupráce, které nabízí naší Asociace. A jako třetí vystoupila paní Liu 
Qi, která představila ASEM Water a uvedla, o jakou formu spolupráce 
mají zájem. Návštěva byla následně ukončena podpisem memoranda 
o spolupráci mezi oběma organizacemi. Memorandum podepsal za 
CzWA místopředseda výboru Ing. Martin Fiala, Ph.D.

Po dvou letech od konference IWA o velkých čistírnách odpadních 
vod se v roce 2017 podařilo CzWA zorganizovat další mezinárodní 
prestižní konferenci v ČR. Po odborné i organizační stránce se příprav 
akce ujali členové OS CzWA „Odvodňování urbanizovaných území“ 
z ČVUT Praha. Konferenci zaštiťovaly dvě velké mezinárodní asociace: 
IWA a IAHR (International Association on Hydraulic Research). Díky 
tomu a díky velice zajímavému programu se do Prahy sjelo na 700 
delegátů konference. 

Prezidentka IWA Diane d’Arras na bienální konferenci CzWA v Po-
děbradech, 20. 9. 2017

Předcházející prezident IWA Helmut Kroiss při plenární přednášce, 
bienální konference CzWA, Poděbrady, 20. 9. 2017

Delegace ASEM Water z ČLR v Praze, 5. 9. 2017

Předání daru čínské delegace CzWA, Praha, 5. 9. 2017 Doc. Ing. David Stránský, Ph.D zahajuje mezinárodní konferenci 
ICUD, Praha, 11. 9. 2017
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Určitým ohodnocením práce CzWA v Mezinárodní asociaci pro 
vodu byla i skutečnost, že se IWA rozhodla pořádat opět po 13 letech 
jednání svých vrcholných orgánů, tj. strategického výboru, předsta-
venstva a i valné hromady všech národních členů v Praze. Jednání se 
konala v období 20.–23. 9. 2017 pod vedením stávající prezidentky 
IWA paní Diany d’Arras. Ta byla valnou hromadou zvolena do této 

Prezidentka IWA Diane d’Arras zahajuje slavnostní večeři vedení 
Asociace v Praze, 22. 9. 2017

Jednání valné hromady IWA, Praha, 23. 9. 2017

Delegace CzWA na jednání se zástupci státu Nevada, Černínský 
palác, 25. 10. 2017

funkce i na druhé období pro roky 2018–2020. Součástí těchto „Dnů 
IWA v Praze“ bylo i setkání zástupců Young Water Professionals ze 
střední a východní Evropy, které se za CzWA zúčastnila Ing. Iva 
Johanidesová. 

Další mezinárodní akcí, které se zúčastnila delegace CzWA, byla 
pracovní snídaně pořádaná Ministerstvem zahraničních věcí ČR pro 
zástupce sekce pro obchod a průmysl úřadu guvernéra státu Nevada, 
USA. Prof. Wanner seznámil hosty s historií, způsobem fungování 
a náplní činnosti CzWA a Dr. Martin Srb provedl přehled hlavních 
údajů o zásobování pitnou vodu a odvádění a čištění odpadních 
vod v ČR a vytipoval hlavní úkoly řešené v současné době v těchto 
oblastech. V navazující diskusi se delegáti z Nevady zajímali o bez-
pečnost v zajištění dodávek pitné vody, o úroveň a příklady recyklace 
odpadních vod a řešení s tím spojených problémů v ČR. Na příkladu 
vodního hospodářství sídel v typicky pouštním státě Nevada demon-
strovali význam recyklace odpadních vod, a vyzdvihli i již fungující 
spolupráci s izraelskými odborníky na opětovné využívání odpad-
ních vod. Projevili zájem o spolupráci i s našimi experty sdruženými 
v CzWA při vývoji nových postupů v recyklaci vod. 

Poslední akcí mezinárodního charakteru v jubilejním roce Asoci-
ace bylo pracovní setkání výborů CzWA a AČE SR, které se konalo 
tentokrát v ČR v malebném městečku Štramberk. Mimo řadu ji-
ných bodů byla projednána spolupráce CzWA na přípravě bienální 
konference AČE SR „ODPADOVÉ VODY“ ve Vysokých Tatrách 
17.–19.  října 2018. 

Jiří Wanner

Informace ze světového kongresu 
o anaerobních technologiích – 
anaerobie už není jen bioplyn
V říjnu 2017 (17.–20.) se uskutečnila v Pekingu tradiční konference 
15th World Congress on Anaerobic Digestion. Jedná se o nejvýznamnější 
světovou konferenci zaměřenou na využití anaerobních procesů při 
čištění odpadních vod, zpracování kalů a organických odpadů, ale 
dnes už také při recyklaci surovin, energie a výrobě nových produktů 
s vyšší hodnotou.

Peking se po dvou neúspěšných kandidaturách stal hostitelem 
této konference, což do určité míry vtisklo ráz této akci. Byla tedy 
jedna z  největších dosud pořádaných monotematických anaerob-
ních konferencí (cca 1000 účastníků), která mnohé překvapila nejen 
svou velkolepostí, mimořádnou odbornou kvalitou, ale také, pro nás 
už trochu pozapomenutou, formou propojení vědy s  politikou. Na 
jedné straně mnoho příkladů, jak rychle a bez zbytečných diskusí 
lze zavádět nové moderní technologie, a na druhé straně nezbytnost 
v téměř každém i odborném příspěvku zmínit souvislost pokroku se 
správným politickým vedením.

Hlavními tématy konference byly:
• Anaerobie jako klíčová technologie pro získávání energie z měst-

ských i průmyslových odpadních vod;
• Low-cost technologie pro rozvojové země;
• Anaerobní technologie pro recyklaci zdrojů včetně bioenergie, 

nutrientů, chemikálií a pro recyklaci vod a digestátu;
• Anaerobní technologie pro zemědělské odpady a jejich kofermen-

taci, suchá fermentace;
• „Nové“ anaerobní technologie: biorafinerie, bioelektrochemické 

systémy, Anammox aj.;
• Technologie pro předúpravu anaerobních substrátů a dočištění 

anaerobních odtoků, pro úpravu bioplynu na biomethan;
• Mikrobiální aspekty anaerobních technologií, biotransformace 

specifických polutantů;
• Matematické modelování optimalizace a systémy řízení anaerob-

ních procesů;
• Environmentální a legislativní aspekty: redukce emisí, uhlíková 

stopa, LCA, ekonomická udržitelnost.
V programu zazněla řada inovativních a inspirativních přednášek 

jako například:
• Maximalizace hodnoty produktů získaných z odpadních vod (Bruce 

Rittmann, Arizona State University, USA);
• Zkušenosti se zaváděním anaerobních technologií s maximální 

recyklací energie a surovin v průmyslu (Helmut Kroiss, Vienna 
University of Technology, Rakousko);

• Budoucí anaerobní technologie (Cees Buisman, Wageningen Uni-
versity, Nizozemí);

• Anaerobie s vyšší přidanou hodnotou – produkce chemikálií z bio-
methanu (Korneel Rabaey, Ghent University, Belgie);

• Mikrobiom – budoucnost výzkumu a jeho význam pro čištění od-
padních vod (James Tiedje, Michigan State University, USA);


