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Úvodní slovo předsedy 

 
Vážené kolegyně, vážení kolegové, přátelé, 

 rok 2020 byl jiný, než jsme všichni očekávali. Epidemiologická situace 
nás zavřela doma, omezila vzájemné kontakty na osobní i pracovní úrovni. Řadu 
akcí, na kterých jsme se pravidelně setkávali, jsme museli odsouvat a posléze 
rušit. Přechod na bezkontaktní formu akcí chvíli trval, ale jsem rád, že jsme  
se poměrně rychle přizpůsobili nové situaci. Už v druhé polovině roku proběhlo 

několik akcí v platformě MS Teams, stejnou formou byl organizován IDEOCON, setkání odborných 
skupin i zasedání výboru. V řadě ohledů je tato forma komunikace výhodná, ale osobní setkávání 
nemůže nahradit a pevně doufám, že ani nenahradí. Přátelství se po síti udržuje těžko. 

 Přes vzniklé potíže se podařilo uspořádat šest akcí pro veřejnost, několik akcí interních, 
začaly přípravy spojené s organizací konference IWA Water Loss v roce 2022 a bienální konferenci 
CzWA VODA v roce 2021. Paradoxně možná bylo uděláno více práce než kdykoliv předtím, protože 
během počátečního útlumu pracovních aktivit (těch, které nás živí), zbylo více času na Asociaci  
a řešení věcí, které jsme delší dobu plánovali, ale v záplavě ad hoc záležitostí se na ně nedostávalo. 

 Doufejme, že epidemie ustupuje a že se nejpozději v září setkáme na 14. ročníku bienální 
konference CzWA. Po deseti letech a pěti krásných ročnících, kdy se konference konala  
v Poděbradech jsme cítili, že je čas na změnu. Proto jsme pro další ročník vybrali Litomyšl, 
konferenční areál Zámecké návrší, který je součástí zámeckého areálu. Je na co se těšit. Pro všechny 
případy připravujeme i bezkontaktní verzi konference, ale doufejme, že nakonec nebude potřeba. 

 V roce 2020 jsme prošli jako jedinci, asociace i celá společnost velkou zkouškou. Ale každá 
zkouška je zároveň příležitostí k růstu. Pokud to pochopíme a přijmeme, vyjdeme z krize silnější, 
moudřejší, otevřenější a laskavější. Kéž se nám to všem podaří. 

 

 

S přátelským pozdravem a Vodě zdar! 
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Výbor CzWA   

doc. Ing. David Stránský, Ph.D. 
předseda 
 
České vysoké učení technické v Praze 
Katedra zdravotního a ekologického inženýrství 
Thákurova 7, 166 29 Praha 6 – Dejvice 
Tel.: +420 224 355 412 
e-mail: david.stransky@cvut.cz  

Mgr. Jiří Paul, MBA 
místopředseda 
 
Vodovody a kanalizace Beroun a.s. 
Mostníkovská 255/3, 266 01 Beroun  
Tel.: +420 311 747 112 
e-mail: jiri.paul@vakberoun.cz  

Ing. Břetislav Krňávek, Ph.D. 
hospodář 
 
FORTEX-AGS, a.s. 
Jílová 1550/1, 787 92 Šumperk 
Tel.: +420 583 310 277 
e-mail: krnavek@fortex-ags.cz  

doc. Ing. Jitka Malá, Ph.D. 
vedoucí sekretariátu 
 
Vysoké učení technické v Brně 
Fakulta stavební, Ústav chemie 
Žižkova 17, 662 37 Brno 
Tel.: +420 541 147 637 
e-mail: mala.j@fce.vutbr.cz  

Ing. Martin Fiala, Ph.D. 
koordinace odborných skupin 
 
Severní 1945, 415 01 Teplice 
IČ: 05069793 
Tel.: +420 725 386 575 
e-mail: martin.fiala@profial.cz  

Ing. Filip Harciník 
koordinace YWP CZ 
 
Severočeská servisní a.s. 
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice 
Tel: +420  720 979 702 
email: filip.harcinik@scservisni.cz  

Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D. 
spolupráce s IWA a EWA 
 
Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 
Pařížská 11, 110 00 Praha 1 
Tel.: +420 220 414 340 
e-mail: martin.srb@pvk.cz  

doc. Dr. Ing. Ivana Kabelková 
spolupráce se zahraničím, legislativa 
 
České vysoké učení technické v Praze 
Katedra zdravotního a ekologického inženýrství 
Thákurova 7, 166 29 Praha 6 – Dejvice 
Tel.: +420 224 354 605 
e-mail: Ivana.kabelkova@cvut.cz  

Ing. Andrea Benáková, Ph.D. 
projekty, dotace 
 
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 
Fakulta technologie ochrany prostředí 
Technická 5, 166 28 Praha 6 – Dejvice 
tel. +420 220 414 328 
e-mail: andrea.benakova@centrum.cz  

doc. Mgr. Jana Nábělková, Ph.D. 
projekty, dotace 
 
České vysoké učení technické v Praze 
Katedra zdravotního a ekologického inženýrství 
Thákurova 7, 166 29 Praha 6 – Dejvice 
Tel.: +420 224 354 350 
e-mail: jana.nabelkova@cvut.cz  

doc. Ing. Tomáš Kučera, Ph.D. 
vzdělávání, komunikace, PR 
 
Vysoké učení technické v Brně 
Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí 
Žižkova 17, Brno, 602 00 
Tel: +420 541 147 723 
email: tomas.kucera@vut.cz  

 

mailto:david.stransky@cvut.cz
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Co je CzWA 

CzWA sdružuje odborníky, společnosti a instituce s hlavním cílem dosažení efektivního a udržitelného 
rozvoje v celé oblasti vodního hospodářství a ochrany vodního prostředí. CzWA je národním členem 
EWA (European Water Association) a IWA (International Water Association) a spolupracuje s řadou 
národních asociací, a to zejména na Slovensku, v Německu a Rakousku. 
 
CzWA vznikla v r. 2009 transformací Asociace čistírenských expertů České republiky (AČE ČR) 
založené v r. 1992. Zatímco činnost AČE ČR se soustředila především na problematiku odvádění 
a čištění odpadních vod a zpracování kalů a odpadů, záběr CzWA je širší a zasahuje do všech oblastí 
vodního hospodářství, zahrnujících v konečném důsledku zlepšování kvality povrchových 
a podzemních vod. 
 
Hlavním předmětem činnosti CzWA je zejména: 

• výměna poznatků a zkušeností jak mezi členy, tak i s odborníky mimo členskou základnu, 

• odborná výchova vlastních členů i odborníků nečlenů, 

• přenos odborných poznatků ze zahraničí do ČR, 

• vydávání odborných publikací a dalších materiálů v tištěné i elektronické podobě, 

• aktivní účast při normotvorné a metodické činnosti, 

• účast spolku a jeho členů v českých a zahraničních sdruženích stejného či obdobného odborného 
zaměření a aktivní spolupráce s těmito sdruženími, 

• spolupráce s orgány veřejné a státní správy, 

• podpora požadavků svých členů, které jsou v souladu s etickým kodexem CzWA. 
 

Na podporu hlavní činnosti vykonává CzWA následující vedlejší hospodářskou aktivitu: 

• poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, 

• pořádání seminářů, sympozií, školení, konferencí, workshopů, výstav a odborných exkurzí, 

• výzkum a vývoj v oblasti vodního hospodářství a ochrany životního prostředí. 

 
Nejvyšším orgánem CzWA je členská schůze. V mezidobí je CzWA řízena výborem, který rozhoduje 
o organizačních a hospodářských záležitostech CzWA, koordinuje činnost odborných skupin, přijímá 
nové členy apod. Výbor je kontrolován kontrolní komisí. Denní činnost je vykonávána sekretariátem 
se stálou pracovní silou. Odborná činnost je prováděna v rámci příslušných odborných skupin 
(ke konci roku 2020 existovalo 12 odborných skupin), v nichž jsou sdruženi jednotliví členové CzWA. 

CzWA je spoluvlastníkem časopisu Vodní hospodářství a podílí se také na tvorbě jeho obsahu. 
V příloze Listy CzWA jsou publikovány pozvánky na odborné akce, referáty o jejich průběhu 
a komentáře k významným událostem ve vodním hospodářství. 

Každé dva roky pořádá CzWA bienální konferenci Voda, která oslavila již svůj 13. ročník. CzWA je též 
organizátorem mezinárodních konferencí IWA. 
 

Asociace pro vodu ČR z.s. 
Traťová 574/1 
619 00 Brno 
 
Jana Šmídková 
sekretariát CzWA 

 

 

GSM: 
E-mail: 
Web: 

 

 

+420 737 508 640  
czwa@czwa.cz  
www.czwa.cz  

mailto:czwa@czwa.cz
http://www.czwa.cz/
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Zpráva o činnosti výboru 

Jednání výboru 
Výbor CzWA se v roce 2020 sešel čtyřikrát. Poprvé prezenčně, a to 11. 2. 2020 v Praze. Další schůze  
se vzhledem k pandemické situaci uskutečnily online v termínech 11. 6., 29. 9. a 2. 12. 2020. V období 
mezi zasedáními byly naléhavé záležitosti projednávány per rollam. 
 
Členská schůze 
Zasedání členské schůze, svolané jako náhradní za řádnou členskou schůzi neschopnou usnášení,  
se uskutečnilo v pondělí 14. 9. 2020 v sále hotelu Uniqhotel v Českém Šternberku. 
 
1. Členská schůze schválila 

• zprávu o činnosti výboru Asociace pro vodu z. s. za rok 2019,  

• zprávu o činnosti odborných skupin Asociace pro vodu z. s. za rok 2019 a 

• zprávu o hospodaření Asociace pro vodu z. s. za rok 2019. 
2. Členská schůze vzala na vědomí zprávu kontrolní komise Asociace pro vodu z. s. za rok 2019. 
3. Členská schůze schválila ukončení členství dvěma členům pro neplacení členských příspěvků. 
4. Členská schůze schválila změny v základních dokumentech dle návrhu Výboru CzWA, a to úpravu 

stanov, Organizačního řádu, Zásad hospodaření, Jednacího řádu, Volebního řádu a Etického 
kodexu.   
Členská schůze pověřila předsedu CzWA k registraci upravených Stanov. 

5. Členská schůze schválila odkoupení 35% podílu společnosti Vodní hospodářství s.r.o. Asociací  
pro vodu ČR, z.s. od CzWA Service s.r.o. za pořizovací cenu. 

6. Členská schůze schválila, aby výše členských příspěvků pro rok 2021 zůstala nezměněna. 
 
Odborné skupiny 
V roce 2020 pracovalo dvanáct odborných skupin: 

• Analýza a měření  • Energie a odpadní vody 

• Kaly a odpady  • Malé a domovní čistírny a odlučovače  

• Recyklace a čištění odpadních vod  • Řešení extrémních požadavků na čištění         
odpadních vod 

• Průmyslové odpadní vody • Odvodňování urbanizovaných území 

• Vodárenství  • Technologická zařízení pro vodárenství a 
čistírenství 

• Biologie vody • Životnost a obnova vodohospodářské 
infrastruktury 

 
Od roku 2015 úspěšně pracuje pod CzWA ad hoc skupina Young Water Professionals Czech Republic 
(YWP CZ). Je to platforma pro mladé odborníky do 35 let. 
 
Mezinárodní spolupráce 
Výbor CzWA rozvíjel spolupráci s mezinárodními sdruženími, jichž je CzWA národním členem  
International Water Association (IWA) a European Water Association (EWA). Zástupcem CzWA 
v těchto organizacích je Ing. Martin Srb, Ph.D. Výbor CzWA dále upevňoval kontakty i s národními 
asociacemi: SNK IWA (SR), DWA (SRN), ÖWAV (Rakousko).  
 
Konference 
CzWA pokračovala v přípravách na pořádání bienální konference IWA Water Loss v roce 2022 v Praze. 
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Zpráva o činnosti odborných skupin 

OS Čištění a recyklace městských odpadních vod 
e-mail: os-mcov@czwa.cz; web: http://os-mcov.czwa.cz/  

prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. (vedoucí) 
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta technologie ochrany prostředí, Technická 5, 
166 28 Praha 6, tel.: +420 220 443 149; e-mail: jiri.wanner@vscht.cz  

Ing., Bc. Martin Srb, Ph.D. (zástupce vedoucího) 
Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Papírenská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 220 414 378;  
e-mail: martin.srb@pvk.cz  

Ing. Pavel Loužecký (zástupce vedoucího) 
Severočeská servisní a.s., Přítkovská 1689, 415 01 Teplice, tel.: +420 417 808 111;  
e-mail: pavel.louzecky@scvk.cz  

Odborná skupina Čištění a recyklace městských odpadních vod sdružuje odborníky různých profesí 
z oblasti čištění městských odpadních vod. Mezi členy skupiny jsou tak zastoupeni kromě 
provozovatelů čistíren i projektanti, dodavatelé jednotlivých zařízení i komplexních čistíren a zároveň 
i výzkumní pracovníci z vysokých škol a výzkumných ústavů. Díky tomu je skupina schopna 
poskytnout široké spektrum služeb. Významnou část členské základny tvoří i studenti oborů 
technologie vody a příbuzných, kteří prezentováním výsledků svých prací seznamují všechny zájemce 
s novými poznatky v oboru, a skupina si díky nim zajišťuje odbornou kontinuitu. V současné době má 
skupina 82 členů. 

Činnost skupiny zasáhla v loňském roce epidemie koronaviru, kdy v polovině března se v podstatě  
v ČR i v celé Evropě přestaly konat odborné akce klasickou kontaktní formou. Když se ukázalo, že ani 
po létě covidová pandemie neustupuje, naopak, až do dnešních dnů nabývá na intenzitě, přešly 
některé odborné společnosti na formu online seminářů či konferencí.  

• Seminář Moravská Třebová: akce byla nejdříve přeložena na září 2020, poté zcela zrušena 

• Symposium EWA: spolu s veletrhem IFAT přeloženo na září 2020, poté zrušeno bez náhrady 
Určitou náhradou za část programu symposia EWA byl webový seminář k recyklací OV. První 
přednášku věnovanou recyklaci vod v Evropě a novému nařízení EU spolu s částí diskuze lze 
nalézt na adrese: https://www.youtube.com/watch?v=01w7aAz99NM&t=415s Zbývající čtyři 
přednášky jsou uloženy na této adrese: https://www.youtube.com/watch?v=OP_rqF91-
yI&feature=youtu.be 

• Konference LWWTP 2020: uvažováno s přesunem na květen 2021, poté zrušeno bez náhrady.  
V březnu 2021 by mělo vyjít číslo časopisu IWA Water Science and Technology specializované  
na problematiku velkých čistíren odpadních vod (LWWTP), kterém se jako editoři, recenzenti  
a autoři podílejí členové skupiny.  

• Světový kongres IWA: nejdříve byl přeložen na květen 2021, posléze odložen až na září 2022 

• Další aktivity v r. 2020 V roce 2020 jsme připravovali i dvoudenní setkání členů OS ČR MOV  
v Praze spojené s exkurzí do Nové vodní linky ÚČOV Praha. V důsledku covidové epidemie bylo 
nutné i tuto akci vyškrtnout z našeho diáře. 

• V červnu 2020 vydala EWA své Water Manifesto 2020, do kterého přispěli i naši členové prof. 
Wanner a dr. Srb. Manifesto je dostupné na https://www.ewa-online.eu/water-manifesto.html.  

• Tématiku recyklace odpadních vod se nám podařilo prosadit i do mainstreamových médií,  
a to hlavně na podzim minulého roku, kdy bylo natočeno několik reportáží a video o projektu 
Recyklace odpadních vod pro využití ve vodním hospodářství měst budoucnosti. Reportáž  
o projektu je možno vidět např. na odkazu https://www.ceskatelevize.cz/porady/11633975240-

mailto:os-mcov@czwa.cz
http://os-mcov.czwa.cz/
mailto:jiri.wanner@vscht.cz
mailto:martin.srb@pvk.cz
mailto:pavel.louzecky@scvk.cz
https://www.youtube.com/watch?v=01w7aAz99NM&t=415s
https://www.ewa-online.eu/water-manifesto.html
https://www.ceskatelevize.cz/porady/11633975240-veda-24/220411058340038/?fbclid=IwAR2NYbHpXrpEck9AANs2Zw-4WwIvsGkmSATgIx1UFFqVkfyXeCudlBkFmu0
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veda-24/220411058340038/?fbclid=IwAR2NYbHpXrpEck9AANs2Zw-
4WwIvsGkmSATgIx1UFFqVkfyXeCudlBkFmu0 nebo https://radiozurnal.rozhlas.cz/magazin-
experiment-z-31-rijna-2020-
8351522?fbclid=IwAR2E5qVOo2jCfV2EPfg7btO6HxKjQt95D5cLs4GKS-XZKch8G5P8DCNll60 Jako 
náhrada zrušeného semináře k tomuto projektu podpořenému v rámci programu na podporu 
aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (projekt č. TH03030080) vzniklo 
video o technologii pro recyklaci vody, které připravili naši členové prof. Wanner a Dr. Srb  
a je dostupné na adrese https://youtu.be/8ZuxKvYZPYs 

V roce 2020 byly naší skupinou uničeny první kroky ke spojení naší skupiny a skupiny Řešení 
extrémních požadavků na čištění odpadních vod, neboť oblast zájmu obou skupin je velice podobná  
a v řadě témat se oblasti překrývají. Materiál, který vznikl po projednávání s členy OS ČR MOV, byl 
předán v listopadu 2020 výboru CzWA 

Vzhledem ke covidové epidemii se do virtuálního prostředí přesunula i akce CzWA IDEOCON. Diskuse 
k vybraným se tématům přesunuly do týmu CzWA v MS Teams. Tématům, kterým se věnuje naše OS 
ČR MOV, jsou věnovány dva kanály v tomto týmu:  

•      Opětovné užívání vody a kalu  

•      Kvalita vypouštěné vody z ČOV 

V obou těchto kanálech jsme uložili za naši OS řadu podkladových materiálů. K problematice 
Opětovného využívání vody a kalu, jejíž administrací byla výborem pověřena naše skupina, proběhla 
již první konzultační schůzka zájemců dne 3. 12. 2020., kde byli mluvčími zvoleni za naši skupinu prof. 
Wanner a Dr. Srb a za skupinu Kaly a odpady Ing. Kos. Do organizace schůzky na téma „Kvalita 
vypouštěné vody z ČOV“, jejíž administrací pověřil výbor OS REP, jsme se rovněž aktivně přihlásili.  
Do kanálu tohoto tématu jsme vložili řadu velice důležitých podkladových materiálů. Zároveň jsme 
delegovali člena naší OS Ing. Filipa Wannera, Ph.D. jako našeho mluvčího pro další jednání k tomuto 
tématu. 

V současné době je obtížné formulovat plány na odborné akce v r. 2021, neboť musíme počítat s tím, 
že covidová omezení budou jistě platit po značnou část roku 2021. Na základě jednání s místními 
organizátory můžeme pouze potvrdit, že jubilejní 25. ročník semináře v Moravské Třebové Nové 
metody a postupy při provozování ČOV se bude konat ve dnech 13. a 14. dubna 2021, a to online 
formou.  

Členové OS ČR se svými příspěvky zapojí aktivně do přípravu programu bienální konference CzWA 
2011 ve dnech 22.–24. 9. 2021, a to zejména ve dvou tematických směrech: Znovuvyužití vody a kalu 
a Kvalita vody na odtoku z ČOV.  

Pro rok 2020 jsme uvažovali s organizací exkurze členů skupiny na nově rekonstruovanou Hlavní ČOV 
města Vídně. Vzhledem k nejistotě ohledně možného termínu zrušení cestovních omezení v EU 
začneme tuto akci pro rok 2021 připravovat až bude zřejmé, že nebudeme muset akci znova zrušit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/11633975240-veda-24/220411058340038/?fbclid=IwAR2NYbHpXrpEck9AANs2Zw-4WwIvsGkmSATgIx1UFFqVkfyXeCudlBkFmu0
https://www.ceskatelevize.cz/porady/11633975240-veda-24/220411058340038/?fbclid=IwAR2NYbHpXrpEck9AANs2Zw-4WwIvsGkmSATgIx1UFFqVkfyXeCudlBkFmu0
https://radiozurnal.rozhlas.cz/magazin-experiment-z-31-rijna-2020-8351522?fbclid=IwAR2E5qVOo2jCfV2EPfg7btO6HxKjQt95D5cLs4GKS-XZKch8G5P8DCNll60
https://radiozurnal.rozhlas.cz/magazin-experiment-z-31-rijna-2020-8351522?fbclid=IwAR2E5qVOo2jCfV2EPfg7btO6HxKjQt95D5cLs4GKS-XZKch8G5P8DCNll60
https://radiozurnal.rozhlas.cz/magazin-experiment-z-31-rijna-2020-8351522?fbclid=IwAR2E5qVOo2jCfV2EPfg7btO6HxKjQt95D5cLs4GKS-XZKch8G5P8DCNll60
https://youtu.be/8ZuxKvYZPYs
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OS Odvodňování urbanizovaných území 
e-mail: os-ouu@czwa.cz ; web: http://www.czwa.cz/os/osouu.html  

doc. Dr. Ing. Ivana Kabelková (vedoucí) 
České vysoké učení v Praze, Katedra zdravotního a ekologického inženýrství, Thákurova 7,  
166 29 Praha 6 – Dejvice, tel.: +420 224 354 605; e-mail: Ivana.Kabelkova@cvut.cz  

doc. Ing. David Stránský, Ph.D. (zástupce vedoucí) 
České vysoké učení v Praze, Katedra zdravotního a ekologického inženýrství, Thákurova 7,  
166 29 Praha 6 – Dejvice, tel.: +420 224 355 412; e-mail: David.Stransky@cvut.cz  

Ing. Karel Pryl (zástupce vedoucí) 
DHI a.s., Na Vrších 5/1490, 100 00 Praha 10, tel. +420 267 227 111; e-mail: kp@dhigroup.com  

Odborná skupina Odvodňování urbanizovaných území je sdružením odborníků z oblasti městského 
odvodnění s cílem zlepšovat znalosti problematiky a prosazovat integrální pojetí odvodnění 
urbanizovaných celků. Ke skupině se v současné době hlásí cca 50 členů. 
 
V roce 2020 byla činnost skupiny směřována na přednáškovou, posudkovou, konzultační a dozorovou 
činnost v oblasti srážkových vod a na výměnu znalostí a zkušeností v rámci ČR i zahraničí. 
 
Významná byla spolupráce se státní správou: 

• MŽP: rozpracování úkolů vyplývajících ze Studie hospodaření se srážkovými vodami 
v urbanizovaných územích: Analýza dokumentů pro koncepční hospodaření se srážkovou vodou 
v obcích a Studie problematiky recyklace šedých vod v ČR  

• MŽP: aktualizace Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR – přívalové povodně 

• MŽP: aktualizace Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu 

• MZe: Účast na připomínkách k připravované novele vyhlášky č. 428/2001. 
 
Dále pokračovala spolupráce členů OS s Ekocentrem Koniklec v rámci projektu Počítáme s vodou V, 
zaměřeného na podporu hospodaření s dešťovou vodou v ČR. Cílem projektu je zejména poskytování 
informací zástupcům veřejné správy a občanům. Členové OS přednášeli na řadě doprovodných 
seminářů a jako garanti začali připravovat odborný program konference s mezinárodní účastí Systém 
modro-zelené infrastruktury jako investice do měst, která se však z důvodu pandemické situace 
nemohla uskutečnit v plánovaném podzimním termínu a byla přesunuta na začátek roku 2021.  
 
Mezi další akce skupiny patřily: 

• Odborná záštita 20. ročníku konference Městské vody ve Velkých Bílovicích, 2020 

• Mediální výstupy k tematice srážkových vod 
 

Mezi plánované aktivity v roce 2021 se řadí účast na IDEOCONU CzWA (záštita tématu Srážkové vody 
ve městech), příprava odborného programu 14. bienální konference CzWA VODA 2021, odborná 
záštita 21. ročníku konference Městské vody 2021, další spolupráce se státní správou (MŽP, SFŽP)  
a s Ekocentrem Koniklec.  
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:os-ouu@czwa.cz
http://www.czwa.cz/os/osouu.html
mailto:Ivana.Kabelkova@cvut.cz
mailto:David.Stransky@cvut.cz
mailto:kp@dhigroup.com


10 
 

OS Malé a domovní čistírny a odlučovače 
e-mail:  os-cao@czwa.cz ; web: http://os-cao.czwa.cz/  

Ing. Věra Štiková (vedoucí) 
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i., Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6 
tel. +420 724 752 270; e-mail: weruse@seznam.cz  

doc. Ing. Michal Kriška, Ph.D. (zástupce vedoucího) 
Vysoké učení technické v Brně, Veveří 95, 602 00 Brno, email: kriska.m@fce.vutbr.cz  

Ing. Karel Plotěný (zástupce vedoucího) 
ASIO, spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno, email: ploteny@asio.cz  

Ing. Oldřich Pírek (zástupce vedoucího) 
ASIO, spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno, email: pirek@asio.cz  

Ing. Jan Topol (zástupce vedoucího) 
TopolWater s.r.o., Nad Rezkovcem 1114, 286 01 Čáslav, email: topol@topolwater.com  

Odborná skupina Malé a domovní čistírny a odlučovače čítá v současné době 41 členů (z toho 22 
členů expertů). Členy odborné skupiny jsou výrobci domovních čistíren (septiků, jímek apod.), 
zaměstnanci projekčních kanceláří, stavebních firem a zástupci výzkumného sektoru (výzkumné 
ústavy a univerzity).   

Činnost skupiny se každoročně soustředila na organizaci a realizaci semináře ČOV v horách. Členové 
přispívají svými podněty ke změnám legislativy a publikují články ve VH a jsou aktivní v rámci 
konferencí a seminářů (v roce spíše webinářů). 
 
Seminář Čistírny odpadních vod pro objekty v horách se netradičně konal vzhledem k situaci on-line. 
Seminář proběhl 3.6.2020. Téma bylo věnováno problematice venkov – a to po stránce klimatické 
RNDr. Rožnovský, zemědělské Ing. Záhora, a po stránce řešení decentrálních způsobů odpadních vod. 
Mimo jiné byly prezentovány zkušenosti z Německa a Rakouska. Za tím účelem byly přeloženy články 
a směrnice z odborných časopisů v Německu a Rakousku. 

V roce 2020 byly aktualizovány webové stránky a pracuje se na zpřístupnění přednášek a článků  
ze starších seminářů. Z iniciativy skupiny a za prostředky skupiny byla přeložena řada publikací 
věnovaných hodnocení rizik (antibiotická rezistence), řešení kalové problematiky na venkově  
a recyklaci vod – například šedých vod. Tyto informace budou šířeny v roce 2021 v rámci časopisu 
Vodní hospodářství, případně na semináři (nebo podle okolností webináři) skupiny. 

V roce 2021, pokud to situace dovolí, bude skupina opět organizovat seminář ČOV pro objekty 
v horách (předpokládaný termín je 27.5). Skupina se podílí na zpracování tématiky VENKOV v rámci 
IDEOCONU. Předpokládá se i publikace překladů významných publikací k tématice decentrálu 
pořízených na náklady skupiny. A pokud to situace dovolí, předpokládá se i příprava školení  
pro inspektorů OZO pro domovní ČOV. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:os-cao@czwa.cz
http://os-cao.czwa.cz/
mailto:weruse@seznam.cz
mailto:kriska.m@fce.vutbr.cz
mailto:ploteny@asio.cz
mailto:pirek@asio.cz
mailto:topol@topolwater.com
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OS Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod 
e-mail: os-rep@czwa.cz ; web: http://os-rep.czwa.cz/  

Ing. Jan Foller (vedoucí) 
OSVČ, Sadová 369/23, 664 49 Ostopovice  
tel. +420 739 463 845; e-mail: foller@adchem.cz  

Ing. Jiří Jelínek (zástupce vedoucího) 
Vodárenská akciová společnost, a.s., Soběšická 820/156, 638 01 Brno  
tel. +420 602 724 616; e-mail: jelinek@vasgr.cz  

Odborná skupina Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod funguje 12 let a v současné 
době se k členství v této skupině hlásí asi 28 členů (z toho 15 členů expertů). V redakční radě listů 
CzWA nemá v současné době zástupce. Na základě závěrů z IDEOCONu, konaného ve Šternberku 
(09/2020), je OS-REP administrátorem pro tematický okruh: Kvalita vypouštěné vody z ČOV, principy 
stanovení limitů. Tato problematika je nyní jednou z hlavních součástí zaměření činností skupiny. 

Skupina v roce 2020 organizovala ve spolupráci s VAS, a.s. a agenturou ZERA, úspěšný seminář 
Hygienizace čistým kyslíkem a kompostování, bezproblémová řešení kalů z ČOV, který byl tematicky 
zaměřený na praktické možnosti úpravy čistírenských kalů pro jejich následnou bezproblémovou 
aplikaci na zemědělskou půdu. Podrobné informace jsou na webu skupiny. 

Seminář, který měl obrovský ohlas, byl poslední hromadnou akcí, kterou OS-REP v roce 2020 
organizovala. Na dalších odborných akcích, jako byly: Konference Kaly a odpady, Štrbské pleso 2020 
se OS-REP zúčastnila formou písemného referátu do uveřejněného sborníku na téma: MKH – 
Oxyterm, řešení kalové koncovky pro malé ČOV. Téma kalových hospodářství malých ČOV, která 
splňují nejnáročnější požadavky Vyhlášky 437/2016 bylo také náplní referátu předneseného  
na webináři organizovaném OS-Venkov a firmou ASIO, s.r.o (11/2020). 

Spolupráce s Povodím Moravy pokračovala aktivní účastí zástupce skupiny na setkání s pracovníky 
Povodí Moravy v Brně (03/2020), těsně před „lockdownem“. Poslední setkání potvrdilo trend 
nezbytnosti zvyšování důrazu na kvalitu a komplexnost projektových dokumentací rekonstrukcí ČOV 
nebo stavby nových objektů ČOV z pohledu ochrany vodních zdrojů a života v nich.  

Přes praktické ochromení života společnosti probíhala dále příprava témat a organizace tradiční 
bienální konference v Blansku vydáním prvního cirkuláře, ale okolnosti vývoje omezujících opatření 
vyvolaných restrikcemi z důvodu nemoci COVID-19 si vynutily odklad příprav a konání této 
konference na rok 2022. Nekonal se ani tradiční jednodenní workshop, který každoročně skupina 
organizovala, spolu s Ústavem procesního inženýrství ČVUT a VAS, a.s., k problematice míchání 
reaktorů, pasivních míchadel a objemových čerpadel (11/2020), zaměřený i na energetickou 
náročnost míchání ve vazbě na geometrii reaktorů.  

Členové skupiny se také dále podíleli formou výměny zkušeností z oblasti konstrukce  
a technologického řešení třetích stupňů ČOV a vysoce účinného odstraňování fosforu z odpadních 
vod na přípravě některých projektů recyklace biologicky vyčištěných odpadních vod v rámci JMK.  

Pokračuje spolupráce s MZe ČR, krajem Vysočina, Jihomoravským krajem, některými OÚ a některými 
odbornými pracovišti, která směřuje k efektivnímu využívání upravených kalů z komunálních ČOV 
v zemědělství, přímou aplikací do půdy, po předchozí účinné hygienizaci čistým kyslíkem (Ing. Foller, 
Ing. Jelínek, Ing. Klimeš, Ing. Jun). Aktivně se členové skupiny zapojili do spolupráce s CHKO Moravský 
kras, zaměřené na ochranu podzemních vodních systémů (Ing. Foller, Ing. Jelínek, Ing. Klimeš, Ing. 
Jun, Martin Eyer).  

V roce 2021 bude skupina dále organizovat, podle možností, seminář v Náměšti nad Oslavou, který 
přinese nové poznatky k dlouhodobě sledované problematice vysoce účinných technologických 
řešení chemické eliminace fosforu z biologicky čištěných odpadních vod na menších ČOV  

mailto:os-rep@czwa.cz
http://os-rep.czwa.cz/
mailto:foller@adchem.cz
mailto:jelinek@vasgr.cz
http://www.czwa.cz/hygienizace-cistym-kyslikem-a-kompostovani-bezproblemova-reseni-kalu-z-cov-CZ325
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a k problematice umožnění jednoduchého postupu při aplikaci upravených kalů z ČOV přímo  
na zemědělskou půdu. Předpokládají se aktivity členů skupiny při řešení problémů kalových 
hospodářství a třetích stupňů ČOV obecně, vyvolaných novou legislativou a další spolupráce 
s agenturou ZERA a obcemi, při hledání cest pro využití hygienizovaných kalů z ČOV v zemědělství. 
Byly zahájeny přípravy programu bienální konference „Blansko 2022“. 

 
 

OS Analýza a měření 
e-mail: os-am@czwa.cz ; web: http://www.czwa.cz/os/osam.html  

Ing. Jan Vilímec (vedoucí) 
Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Papírenská 6, 160 00 Praha 6 
tel.: + 420 220 414 224; e-mail: jan.vilimec@pvk.cz  

doc. Ing. Vladimír Sýkora, Ph.D. (zástupce vedoucího) 
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav technologie vody a prostředí, Technická 5,    
166 28 Praha 6, tel. +420 220 443 229, e-mail: vladimir.sykora@vscht.cz  

Odborná skupina je výběrovým sdružením odborníků z oblasti analytiky a odběru vzorků odpadních 
vod a kalů. Pracuje od roku 2003 a v současné době má 9 aktivních členů (z toho 3 členy experty).  

Činnost OS v roce 2020 směřovala mj. na diskuse k výkladu nových předpisů v oblasti legislativy 
odpadních vod a kalů. Pokračovala spolupráce s oborovým normalizačním střediskem při SWECO 
Hydroprojektu CZ a.s. při posuzování a tvorbě nových norem pro analytiku odpadních vod a kalů.  
Pod záštitou OS dále proběhlo jen jedno mezilaboratorní porovnání odběrů (MPO) vzorků odpadních 
vod a kalů pořádané firmou CSlab s.r.o. Vzhledem ke krátkodobému uvolnění restrikcí se mohlo 
konat jen jedno porovnání ve dnech 22. -23. 9. 2020 na ČOV Hradec Králové za účasti 48 odběrových 
skupin (vzorkování odtoku z ČOV). Akce tentokrát měla komornější průběh, nemohl se konat tradiční 
večerní seminář k aktuálním otázkám vzorkování OV a kalů a také k odstraňování případných 
nedostatků jednotlivých zúčastněných skupin zjištěných během celého dne. Samozřejmě ovšem 
probíhaly neformální diskuse a předávání zkušeností při vzorkování odpadních vod a kalů.  

 
V roce 2021 bude nadále pokračovat činnost při připomínkování a úpravách legislativy týkající  
se odpadních vod a kalů, spolupráce při posuzování a tvorbě nových norem pro analytiku odpadních 
vod a kalů. V roce 2021 jsou prozatím plánována další dvě mezilaboratorní porovnávání odběrů 
vzorků odpadních vod a kalů, i když budeme rádi, pokud se podaří realizovat aspoň jedno.  
 
  

  

 
 
 

mailto:os-am@czwa.cz
http://www.czwa.cz/os/osam.html
mailto:jan.vilimec@pvk.cz
mailto:vladimir.sykora@vscht.cz
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OS Kaly a odpady 
e-mail: os-ko@czwa.cz; web: http://www.czwa.cz/os/osko.html   

Ing. Dana Pokorná, CSc. (vedoucí) 
VŠCHT Praha, ÚTVP, Technická 5, 166 28 Praha 6 – Dejvice 
tel.: +420 220 443 151                             

prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc. (zástupce vedoucího)  
Vysoká škola chemicko-technologická, Technická 5, 166 28 Praha 6 – Dejvice 
tel.: +420 220 443 155 

Odborná skupina kaly a odpady (OS KaO) při CzWA se systematicky zabývá problematikou 
čistírenských kalů a odpadů. OS KaO je výběrovým sdružením odborníků z oblasti zpracování, a využití 
kalů a odpadů. OS KaO byla založena s cílem zlepšovat technickou úroveň a znalosti problematiky 
nakládání s kaly a odpady, včetně dopadů na životní prostředí a zdraví lidí a rovněž i ekonomických 
aspektů. 

Činnost OS KaO byla zaměřena hlavně na expertní aktivity v oblasti nakládání s kaly a odpady  
a v oblasti optimalizací kalového hospodářství čistíren odpadních vod. Vzhledem k epidemiologické 
situaci, nebyla realizovaná mezinárodní konference Kaly a odpady v Senci, na jejíž přípravě se členové 
skupiny podíleli. Vznikl online sborník, ve kterém jsou odborné příspěvky členů skupiny. 

Ze stejného důvodu se neuskutečnil ani plánovaný seminář Kalový den 2020, který byl přesunut  
na 2.12.2021. 

Kalová skupina se podílí průběžně na vypracování stanoviska CzWA v rámci Veřejné konzultace 
„Evaluation of the Sewage Sludge Directive 86/278/EEC“, která byla otevřena 20.11.2020 a bude 
probíhat do 5.3.2021. 

V roce 2021 vedle pravidelné expertní činnosti skupina KaO za příznivých podmínek plánuje 
uspořádat odložený seminář Kalový den a dále pak exkurzi v ČR s kalovou tématikou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:os-ko@czwa.cz
http://www.czwa.cz/os/osko.html
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OS Technologická zařízení pro vodárenství a čistírenství 
e-mail: os-zvc@czwa.cz; web: http://www.czwa.cz/os/oszvc.html    

Ing. Robert Armič -Sponza, Ph.D. (vedoucí) 
Tel.: +420 731 825 938; e-mail: sponza@seznam.cz  

Ing. Václav Hodaň (zástupce vedoucího) 
e-mail: vaclav.hodan@lkpump.cz   

Ing. Jiří Kratěna, Ph.D. 
e-mail: jiri.kratena@sweco.cz  

OS TZVČ (Odborná skupina Technologická zařízení pro vodárenství a čistírenství) byla založena  
na podzim roku 2008, tehdy ještě pod hlavičkou AČE ČR (Asociace čistírenských expertů ČR). Naše OS 
je složena z odborníků různých profesí (projektanti, technologové, dodavatelé i provozovatelé) 
převážně z oblasti čištění odpadních vod a úpravy pitné vody. S ohledem na název naší OS, který 
zahrnuje vodárenství a čistírenství, se od začátku snažíme spolupracovat nejen s ostatními OS v rámci 
CzWA, ale i s různými fakultami VŠ. V letošním roce končí spolupráce na jednom grantu ve spolupráci 
s Akademií věd ČR a ČVUT (Nástroj pro navrhování a optimalizaci provozu dopravního systému 
kalového hospodářství ČOV a vývoj zařízení pro jeho laboratorní testování). A v roce 2022 pak i druhý 
grant (Řízení a optimalizace čistírenských zařízení na základě inline měření reologických vlastností 
vsádky se zaměřením na vývoj inovovaného zahušťovacího a odvodňovacího zařízení), který je řešen 
společně s ČVUT a firmou KUNST. 

Činnost OS TZVaČ v roce 2020 byla podstatně ovlivněna opatřeními Vlády ČR, vyhlášením stavu 
nouze. V plánovaném termínu se proto podařilo v březnu uskutečnit pouze tradiční seminář OS 
Energie a odpadní voda a Technologická zařízení ve vodárenství a čistírenství s názvem Energie 
v technologii vody. Seminář byl (podobněji viz.  Listy CzWA 3·2020) v souladu s názvem zaměřen  
na energetickou stránku vodního hospodářství, zejména pak na úspory a efektivitu využití energie 
v čistírenství a vodárenství.  Ostatní plánované akce byly kvůli epidemii zrušeny, odloženy.    
S ohledem na uzavření vysokých škol se podstatně omezila, případně dočasně zastavila činnost členů 
OS v rámci grantů. Přesto jsme formou e-learningu uspořádali několik akcí pro omezený počet 
účastníků, což umožnilo aktivní zapojení všech. 
 
V roce 2021 plánujeme pokračovat s e-learningem a ve spolupráci se Siemensem uspořádat  
pro vybrané projektanty, dodavatele a pracovníky VaK školení zaměřené na pohony a novou generaci 
frekvenčních měničů. V březnu 2021 měl být podle plánu workshop, který měl navázat na loňský 
březnový seminář Energie v technologii vody. Měl být ale zaměřený na aktivní odbornou debatu, 
která může být pro mnohé účastníky přínosnější než vlastní přednáška. Kvůli zhoršené situaci jsme 
však společně rozhodli o přeložení workshopu na květen/ červen anebo září 2021 (předpokládáme 
obdobný průběh pandemie jako v minulém roce 2020). V závislosti na termínu pořádání plánujeme 
v druhém z termínů uspořádat odborný seminář Průmysl 4.0 – Digitalizace i ve vodním hospodářství: 
internet věcí (IoT), virtuální stroje/ technologie virtuální reality, umělá inteligence (AI).  Seminář 
s obdobným zaměřením měl rovněž proběhnout v minulém roce (byl již domluven konferenční sál 
s možností přenosu; bohužel zahraniční vlastník s ohledem na situaci uzavřel své budovy i pro vlastní 
zaměstnance). Pokud nám ale situace neumožní uspořádat semináře za přítomnosti účastníků z řad 
CzWA, ale i ostatních odborníků a zájemců, tak připravujeme nový cyklus Víte, že…. Cílem  
je orientačně seznámit všechny zájemce s obsahem vodohospodářských norem, včetně ATV. Pro nový 
formát bychom postupně rádi získali přední odborníky z řad CzWA a VŠ, AV ČR.  
 
 
 

http://www.czwa.cz/os/OS_TZVC.pdf
mailto:os-zvc@czwa.cz
http://www.czwa.cz/os/oszvc.html
mailto:sponza@seznam.cz
mailto:vaclav.hodan@lkpump.cz
mailto:jiri.kratena@sweco.cz
http://www.czwa.cz/os/OS_TZVC.pdf
http://www.czwa.cz/energie-v-technologii-vody-CZ322
http://www.czwa.cz/energie-v-technologii-vody-CZ322
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OS Průmyslové odpadní vody 
e-mail: os-pov@czwa.cz; web: http://www.czwa.cz/os/ospov.html  

Ing. Martin Koller (vedoucí) 
VWS MEMSEP s. r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 
tel.: +420 251 171 570, +420 728 011 926; e-mail: martin.koller@memsep.cz  

Dr. Ing. Monika Heřmánková (zástupce vedoucího) 
EPS biotechnology, s.r.o., V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice 
tel.: +420 724 040 052, e-mail: monikastavelova33@gmail.com   

Ing. Tomáš Lederer, Ph.D. (zástupce vedoucího) 
Technická Univerzita v Liberci, Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 
tel.: +420 603 242 832, e-mail: tomas.lederer@tul.cz  

Odborná skupina Průmyslové odpadní vody má v současné době 37 členů (z toho 21 členů expertů)  
a také dva členy korporátní, tedy celkem 39 členů. V redakční radě Listů CzWA zastupuje skupinu Ing. 
Martin Koller. 

Hlavní aktivitou skupiny je poskytování individuální konzultační činnosti v oblasti čištění a vypouštění 
průmyslových odpadních vod. Dále se členové skupiny podíleli na připomínkování některých 
legislativních předpisů a konzultační činnosti pro Ministerstvo průmyslu a obchodu.  

Skupina dne 17.9. 2020 zorganizovala druhý ročník obnoveného semináře Čištění průmyslových 
odpadních vod v Kyjově. Semináře se zúčastnilo 43 registrovaných účastníků a celkem bylo 
předneseno 10 odborných přednášek. Ačkoliv byl kvůli epidemii Covid19 seminář zkrácen, šťastnou 
volbou termínu ho bylo možné uspořádat prezenční formou. Byl tak jedním z mála seminářů CzWA, 
které nemusely být zrušeny, odloženy nebo převedeny do online formy. 

Členové skupiny se také individuálně účastnili některých odborných seminářů a konferencí 
pořádaných CzWA, případně se účastnili školení a seminářů zaměřených na legislativní předpisy. 

 
Na základě úspěchu i druhého ročníku semináře se OS POV rozhodla v jeho organizování pokračovat. 
Třetí ročník proběhne ve třetím kvartálu 2022 a plánujeme zachovat jeho dvouletou periodicitu. 
 
V roce 2020 bylo provedeno jedno posouzení čistírny odpadních vod pro průmyslový podnik.  
 
Člen skupiny se jako nezávislý soudní znalec podílí na vyšetřování kauzy otravy řeky Bečvy. Toto 
posouzení probíhá nezávisle na asociaci CzWA a není zpracováváno a kontrolováno podle pravidel 
CzWA. 
 
Činnost jednotlivých členů bude i v roce 2021 zaměřena na intenzivnější vytváření dalších kontaktů 
s odborníky z praxe a na aktivní odbornou pomoc při řešení problémů s odpadními vodami 
v konkrétních závodech. 

 

 

 

 

mailto:os-pov@czwa.cz
http://www.czwa.cz/os/ospov.html
mailto:martin.koller@memsep.cz
mailto:monikastavelova33@gmail.com
mailto:tomas.lederer@tul.cz
http://www.czwa.cz/seminar-cisteni-prumyslovych-odpadnich-vod-CZ343
http://www.czwa.cz/seminar-cisteni-prumyslovych-odpadnich-vod-CZ343
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OS Difúzní znečištění  
e-mail: os-dz@czwa.cz; web: http://www.czwa.cz/os/osdz.html 

Ing. Karel Hrich, Ph.D. (vedoucí) 
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 95, 602 00 Brno,  
tel.: +420 541 147 645; e-mail: hrich.k@fce.vutbr.cz 

Ing. Radek Lanč (zástupce vedoucího) 
OSVČ, tel.: +420 602 661 325; e-mail: lancr@volny.cz 

Odborná skupina Difúzní znečištění pracovala v rámci asociace CzWA od roku 2010.  V roce 2020  
ve skupině pracovalo 16 členů CzWA, z toho 9 členů mělo status člena experta a dalších 7 členů 
skupiny byli z řad studentů a externích spolupracovníků odborné skupiny. V redakční radě listů CzWA 
zastupovala skupinu Ing. Markéta Hrnčírová. 
 
Členové odborné skupiny, působící na VUT v Brně, pokračovali v roce 2020 ve výzkumu využití 
denitrifikačních procesů pro odstraňování emergentních mikropolutantů (pesticidů, antibiotik). 
Jedním z cílů tohoto roku bylo vyvinout metodiku pro dlouhodobější testování na substrátu z dřevěné 
štěpky a návrh metodiky byl prezentován na konferenci JUNIORSTAV 2020 pod názvem „Vývoj testu 
inhibice denitrifikace“. Z předchozích zkušeností a výsledků z výzkumu denitrifikačních bioreaktorů 
byl v prestižním časopise Environmental Science and Pollution Research publikován článek s názvem 
Production of sulphides in denitrifying woodchip bioreactor, který se zabýval problematikou vzniků 
sulfidů a sirovodíku uvolňujících se během denitrifikačních procesů z bioreaktorů naplněných 
dřevěnou štěpkou. V tomto roce také pokračoval monitoring vod přitékajících a protékajících CHKO 
Moravským krasem, na kterém probíhala spolupráce s Mendlovou univerzitou v Brně. Na základě 
této spolupráce vznikl a byl publikován článek Influence of Human Activity on Surface Water Quality 
in Moravian karst“(Polish Journal of Environmental Studies). 
 
V srpnu 2020 se navzdory výše popsané odborné činnosti členové skupiny dohodli, že požádají výbor 
o zrušení skupiny s tím, že se její členové začlení do jiných existujících odborných skupin. S ohledem 
na dlouhodobou strategii Asociace snížit počet odborných skupin výbor tuto žádost přijal a rozhodl, 
že agendu skupiny převezme odborná skupina Vodárenství.  
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OS Biologie vody 
e-mail: os-bv@czwa.cz, web: http://www.os-bv.czwa.cz/  

Ing. Andrea Benáková, Ph.D. (vedoucí) 
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 5, 166 28, Praha 6,  
Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Ke Kablu 971/1, 102 00 Praha 10 
tel. +420 220 414 328; e-mail: andrea.benakova@centrum.cz  

Ing. Dana Vejmelková, Ph.D. (zástupce vedoucí) 
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 5, 166 28, Praha 6 
tel. + 420 220 445 123, e-mail: dana.vejmelkova@vscht.cz  

Odborná skupina Biologie vody má v současné době 25 členů (z toho 12 členů expertů). Ve skupině 
rovněž pracují někteří členové Young Water Professionals. V redakční radě listů CzWA zastupuje 
skupinu doc. Říhová Ambrožová.   
 
Členové skupiny prezentovali výsledky svého výzkumu např. na konferencích Vodárenská biologie 
2020, na webovém semináři EWA Innovation Series Water Reuse, na konferenci Městské vody 2020  
a Odpadové vody 2020 (vyšel pouze sborník).  
 
Někteří členové skupiny se aktivně podíleli na formulování a plnění cílů odborného tématu Specifické 
mikropolutanty v rámci IDEOCONU CzWA.   
 
V roce 2021 plánujeme aktivní účast na konferenci Voda 2021 a zapojení do jejích příprav. Prof. 
Wanner, doc. Nábělková a Ing.  Benáková, Ph.D. jsou členy programového výboru. Rádi bychom 
představili problematiku virů a genů rezistence na antibiotika ve vodách či kalech jak na konferenci 
Voda 2021, tak na jednodenním odborném semináři skupiny (předpokládaný termín semináře 
listopad 2021). 
 
O dalších plánovaných aktivitách budeme členy CzWA s předstihem informovat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:os-bv@czwa.cz
http://www.os-bv.czwa.cz/
mailto:andrea.benakova@centrum.cz
mailto:dana.vejmelkova@vscht.cz
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OS Vodárenství  
e-mail: os-vod@czwa.cz; web: http://www.czwa.cz/os/osvpv.html  

Mgr. Jiří Paul, MBA (vedoucí) 
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., Mostníkovská 255, 266 41 Beroun, tel. +420 311 747 114,  
e-mail: jiri.paul@vakberoun.cz  

Ing. Eliška Maršálková, Ph.D. (zástupce vedoucího) 
tel.: 541 126 231, e-mail: eliska.marsalkova@ibot.cas.cz  

Ing. Helena Sochorová, Ph.D. (zástupce vedoucího)  
tel.: 603 880 756, e-mail: sochorova@vhp.cz   

doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. (zástupce vedoucího) 
tel.: 603 440 922, e-mail: petr.dolejs@wet-team.cz  

Odborná skupina byla založena na podzim roku 2011. V roce 2016 se skupina spojila s odbornou 
skupinou Povrchové vody. Od 1. ledna 2017 se OS rozrostla o členy Československé asociace 
vodárenských expertů, která fúzovala sloučením s CzWA. Skupina nyní sdružuje více jak 70 
odborníků, 67 z nich jsou členové CzWA.  

Mezi hlavní cíle odborné skupiny patří zejména propojení odborníků pracujících na rozhraní témat 
pitná/povrchová/odpadní voda. Skupina se zabývá aktuálními a očekávanými problémy vodárenství  
a vodárenských systémů a podílí se na připomínkování legislativy a přípravy koncepčních materiálů 
souvisejících s vodárenstvím, pitnou vodou a vodou využívanou k jiným účelům. Skupina má ambici 
vytvořit platformu pro spojení odborného potenciálu všech profesních skupin s obdobným 
zaměřením, ať jsou to obsahově blízké odborné skupiny asociace nebo organizace jako SOVAK a další.  
 
Stěžejní akce roku 2020 – bienální konference Pitná voda v Táboře, které je skupina 
spolupořadatelem, z důvodu protiepidemických opatření neproběhla. Nepodařilo se ji uskutečnit ani 
v náhradním podzimním termínu, takže byla přesunuta na rok 2021. 
  
CzWA uspěla ve výběrovém řízení na hostitele bienální konference IWA Water Loss 2022. Očekává se 
účast více jak 300 účastníků z celého světa. V červnu měla proběhnout propagace této pražské 
události v Shenzhenu, který měl konferenci pořádat v roce 2020. Konference byla přeložena  
na listopad, a nakonec proběhla plně virtuálně. Konferenci měli možnost zdarma sledovat všichni 
členové IWA, takže se jí v některých chvílích účastnilo až 10 tisíc účastníků. Naše promo video  
s pozvánkou do Prahy v roce 2022 tak nakonec vidělo mnohem více sledujících, než kdyby konference 
proběhla v běžném režimu. 

Skupina se aktivně zapojila do přípravy ideových témat – IDEOCONU. I ten nakonec z objektivních 
důvodů proběhl a zatím bude probíhat ve virtuálním prostředí MS Teams. Skupina Vodárenství 
administruje téma Specifické polutanty. Přesun na elektronickou platformu umožnil i našim členům 
zapojit se do více témat, což je zejména u těch, které mají přesah do našeho zaměření, velkou 
výhodou. 

Členové skupiny se podílí na činnosti Národního akčního plánu pro snížení používání pesticidů, naší 
ambicí je prosadit veřejně dostupnou databázi použití pesticidů na konkrétní pozemky. I v roce 2020 
připravila skupina komentář k benchmarkingu vodovodů a kanalizací, který provádí ministerstvo 
zemědělství. V souladu s podepsaným memorandem se sdružením SOVAK skupina úzce spolupracuje 
s komisí pro úpravny vod.  
 

mailto:os-vod@czwa.cz
http://www.czwa.cz/os/osvpv.html
mailto:jiri.paul@vakberoun.cz
mailto:eliska.marsalkova@ibot.cas.cz
mailto:sochorova@vhp.cz
mailto:petr.dolejs@wet-team.cz
https://www.waterloss2022.org/
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CzWA se stala interním aplikačním garantem projektu Kohoutkovou nebo balenou, který  
je podporován TAČR. Práce na projektu zajišťuje naše skupina.  
 
V roce 2021 by měly proběhnout dvě pro naše zaměření klíčové akce. Přeložená Pitná voda v Táboře 
a 14. bienální konference CzWA VODA 2021 v Litomyšli.  
 
Třetí čtvrtek v lednu, 21. 1. 2021, proběhne on-line debata na téma Ohrožené řeky. Skupina tím 
zahájí pravidelné pořádání Vodárenských čtvrtků, které s výjimkou letních měsíců nebo v případě 
kolizí z jinými akcemi, budou organizovány každý měsíc.  
 
V roce 2021 bude kromě stálé agendy (NAP pesticidy, benchmarking VaK aj.) skupina usilovat  
o zapojení do přípravy legislativy, která bude implementovat novou směrnici EU na pitnou vodu. 
Zapojení do projektu Kohoutkovou nebo balenou je pro to důležitým krokem. Ve druhé polovině roku 
budou probíhat intenzívní přípravy konference IWA Water Loss Prague. 
 
 
 
 

OS Energie a odpadní vody 
e-mail: os-eov@czwa.cz; web: http://www.czwa.cz/os/oseov.html  

Ing. Jindřich Procházka, Ph.D. (vedoucí) 
ČEVAK, a.s., ČOV České Budějovice, Hrdějovice 598, 373 61 Hrdějovice 
tel. +420 725 881 170; e-mail: jindrich.prochazka@cevak.cz  

Ing. Karel Plotěný (zástupce vedoucího) 
ASIO s.r.o., Kšírova 552/45, Brno, 619 00, tel. 548 428 111, ploteny@asio.cz  

Odborná skupina Biologie vody funguje osm let a v současné době má 25 členů (z toho 17 členů 
expertů a 3 členy studenty). V redakční radě listů CzWA zastupuje skupinu Ing. Karel Plotěný.   
 
Skupina se v roce 2020 podílela, spolu se skupinou Technologická zařízení pro vodárenství  
a čistírenství, na přípravě semináře Energie v technologii vody, který proběhl 3. března 2020.  
 
Někteří členové skupiny prezentovali i přes omezené možnosti setkávání se v tomto roce své 
příspěvky na odborných seminářích, jako například Jindřich Procházka na semináři Čištění 
průmyslových odpadních vod, nebo Petr Dolejš na konferenci Mladá voda břehy mele 2020. 
 
Nyní je velmi obtížné plánovat činnost na rok 2021. Zřejmě lze očekávat podobná protiepidemická 
opatření, jaká byla v roce 2020. Původně byl plánován workshop, který měl navázat na loňský 
březnový seminář Energie v technologii vody, který bylo v plánu uspořádat společně s OS TZVaČ. 
Přednášky z již proběhlého semináře měly být na tomto workshopu doplněn o odbornou diskuzi, 
která měla být nosným prvkem celé akce. V tuto chvíli je tento workshop přeložen na období, kdy 
bude možné jej uspořádat, zřejmě však až na druhou polovinu roku 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.czwa.cz/vodarenske-ctvrtky-CZ418
mailto:os-eov@czwa.cz
http://www.czwa.cz/os/oseov.html
mailto:jindrich.prochazka@cevak.cz
mailto:ploteny@asio.cz
http://www.czwa.cz/energie-v-technologii-vody-CZ322
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OS Životnost a obnova vodohospodářské infrastruktury 
e-mail: os-oz@czwa.cz; web: http://www.czwa.cz/os/oszovi.html  

Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA (vedoucí) 
Aquion, s.r.o., Osadní 324/12a, 170 00 Praha 7 
tel.: +420 283 872 265; e-mail: lubomir.macek@aquion.cz  

Ing. Michal Král (zástupce vedoucího) 
Severočeská servisní a.s., Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice 
tel.: +420 476 446 138; e-mail: michal.kral@scservisni.cz  

Odborná skupina CzWA Životnost a obnova vodohospodářské infrastruktury sdružuje odborníky, 
kteří se zabývají oblastí obnovy, spolehlivosti a životnosti vodohospodářské infrastruktury nebo 
příbuznými obory a mají zájem na výměně informací v této oblasti s cílem zajistit dlouhodobý 
udržitelný provoz a rozvoj vodohospodářské infrastruktury. 
 
Odborná skupina Životnost a obnova vodohospodářské infrastruktury je nezávislou platformou  
pro setkávání odborníků ze všech oblastí vodního hospodářství, jejichž odborným zájmem jsou otázky 
obnovy, spolehlivosti a zajištění dlouhé životnosti nebo prodlužování životnosti vodohospodářské 
infrastruktury. Záměrem odborné skupiny CzWA „Životnost a obnova vodohospodářské 
infrastruktury“ je shromažďovat a zprostředkovávat informace, které mohou být nápomocné  
při sestavování metodických postupů s cílem stanovování a prodlužování aktuální životnosti 
jednotlivých částí objektů, celých objektů a celých vodohospodářských systémů. Odborná skupina  
se věnuje metodickým otázkám souvisejících s plánováním rozvoje, plánováním obnovy, sledováním 
životnosti, poruchovosti a spolehlivosti infrastruktury, kvalitě materiálů, technologií a postupů. 
 
Rok 2020 byl věnovaný přípravě bienální konference Voda 4.0 ve službách infrastruktury – Akcelerace 
změn, připravované na 22. 4. 2021. Konference bude jako tradičně věnována otázkám výstavby, 
provozu a životnosti vodovodů a kanalizací z pohledu teorie a legislativy, financování obnovy 
infrastruktury, využití a aplikace různých SMART řešení i vodohospodářství z hlediska personálního 
řízení.  
 
V současné době skupinu tvoří 17 členů CzWA a několik sympatizantů mimo CzWA. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

mailto:os-oz@czwa.cz
http://www.czwa.cz/os/oszovi.html
mailto:lubomir.macek@aquion.cz
mailto:michal.kral@scservisni.cz
https://www.aquion.cz/seminare/10-konference-voda-4-0-ve-prospech-infrastruktury-akcelerace-zmen
https://www.aquion.cz/seminare/10-konference-voda-4-0-ve-prospech-infrastruktury-akcelerace-zmen
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Young Water Professionals Czech Republic  
e-mail: ywp@czwa.cz; web: http://czwa.cz/os/ywp.html  
facebook: https://www.facebook.com/YWPcz  

Ing. Filip Harciník (předseda) 
tel.: +420 720 979 702; e-mail: filip.harcinik@ywp.cz  

Ing. Petra Vachová (místopředsedkyně) 
Tel.: +420 721 209 710; e-mail: petra.vachova@ywp.cz  

Ing. Ondřej Doležal (místopředseda) 
Tel.: +420 603 146 854; e-mail: ondrej.dolezal@ywp.cz   

Ing. Martin Skala (tajemník) 
Tel.: +420 608 612 851; e-mail: martin.skala@ywp.cz  

Ing. Šárka Doležalová, Ph.D. (tajemnice) 
Tel.: +420 732 581 929; e-mail: sarka.dolezalova@ywp.cz  

Mladí odborníci v oboru vody se v rámci CzWA sdružují ve skupině Young Water Professionals Czech 
Republic (YWP CZ).       

Skupina YWP CZ vznikla na začátku roku 2016 a aktuálně má 47 členů, kteří jsou též členy CzWA. 
Skupina má také několik sympatizujících členů mimo CzWA, kteří se na chodu skupiny podílí a účastní 
se pořádaných akcí. Od roku 2019 je oficiálně součástí mezinárodní platformy YWP, která je sdružena 
pod International Water Association (IWA). Záměrem YWP CZ je sdílení informací a zkušeností  
z oboru mezi členy mladšími 35 let. Jejich snahou je dále propojení akademické, veřejné a soukromé 
sféry za účelem přípravy mladých odborníků do praxe a vzdělávání neodborné veřejnosti. Činnost 
skupiny by měla vést také k zajištění předávání znalostí mezi zkušenými členy CzWA a členy YWP CZ. 
 
V roce 2020 měli YWP CZ v plánu uspořádat odbornou exkurzi, technický workshop a 2. ročník 
konference Mladá voda břehy mele. Pandemie koronaviru ale plány změnila. I přesto se ale YWP CZ 
povedlo uspořádat plánovanou hlavní akci roku 2020 – 2. ročník konference Mladá voda břehy mele. 
Sice v náhradním, zářijovém, termínu, ale přesto se na Fakultě chemické VUT v Brně setkalo na 60 
mladých vodárenských odborníků, kteří si během dvou dnů odborného programu mohli poslechnout 
přes 20 zajímavých přednášek rozdělených do 4 tematických bloků. Kromě přednášek byla součástí 
programu i posterová sekce. Nechyběl ani společenský večer, během kterého měli účastníci prostor 
diskutovat nejen o poznatcích z odborného programu konference. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ywp@czwa.cz
http://czwa.cz/os/ywp.html
https://www.facebook.com/YWPcz
mailto:filip.harcinik@ywp.cz
mailto:petra.vachova@ywp.cz
mailto:ondrej.dolezal@ywp.cz
mailto:martin.skala@ywp.cz
mailto:sarka.dolezalova@ywp.cz
http://www.czwa.cz/2-konference-ywp-mlada-voda-brehy-mele-2020-CZ328
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IDEOCON 2020: Virtuální setkání, reálné výsledky 

 
Na podzim minulého roku měl proběhnout třetí IDEOCON – setkání zástupců odborných skupin  
nad zásadními tématy, která asociace řeší. Z pochopitelných důvodů se toto setkání neuskutečnilo  
a hledala se cesta, jak jej nahradit. Vlivem pandemie se v počítači snad každého z nás zabydlelo 
virtuální prostředí a dramaticky se zlepšily naše dovednosti a ochota jej využívat. Proto se naše úvahy 
začaly ubírat právě tímto směrem. Nechtěli jsme totiž ztrácet čas čekáním na možnost se opět fyzicky 
potkat. Díky grantovému programu pro neziskové organizace získala CzWA od společnosti Microsoft 
zdarma přístup k aplikaci MS Teams. Byl zřízen tým IDEOCON a každé téma má svůj komunikační 
kanál, kde lze chatovat, uskutečňovat online schůzky, ukládat dokumenty atd. 
 
Ještě do konce roku proběhly tři online setkání. Cestu virtuálním prostorem prošlapalo začátkem 
listopadu téma Specifické polutanty. Setkání dopadlo nadmíru úspěšně, J. Nábělková a A. Benáková 
připravily souhrn aktuálních poznatků a výzkumů k tématu, pozvaly k vystoupení R. Huškovou  
se zprávou o novinkách v Národním akčním plánu k bezpečnému používání pesticidních látek  
a následně moderovaly zhruba dvouhodinovou debatu. Na setkání bylo 30 členů a pozvaných hostů.  
 
Prosincového jednání na téma Opětovné využití vody a kalu se zúčastnilo více než 50 návštěvníků. 
Téma otevřel J. Wanner recyklací vody a na něj navázal s problematikou kalů M. Kos. Ani při tomto 
setkání virtuální prostor neomezil následnou aktivní diskuzi. 
 
Téma Venkov je v IDEOCONU nové, ale svoje místo si, podle závažnosti probíraných témat, jistě 
zaslouží. Historicky první setkání vedl K. Plotěný a s vodárenskou tématikou přispěl J. Paul.  Účastníků 
byla sice necelá dvacítka, ale zato z několika různých skupin a oborů. Téma má velký potenciál  
a určitě se bude postupem času zájem rozrůstat. 
 
V lednu aktivity kolem Ideoconu pokračovaly. V polovině měsíce svolala I. Kabelková a M. Suchánek 
jednání na téma Dešťové vody ve městech. Projednávala se aktuální problematika kolem 
hospodaření se srážkovými vodami, odlehčovacích komor a také se otevřelo téma Smart cities.  
I při tomto setkání živě diskutovalo na tři desítky odborníků. 
 
Před námi je uspořádání setkání na čistírenské téma (v minulých letech pod názvem Kvalita  
a vypouštěné vody z ČOV, principy stanovení limitů), které organizuje OS Řešení extrémních 
požadavků.  
 
Virtuální prostředí nemůže nahradit osobní kontakt, ale přináší i výhody, které jsme dokázali využít.  
Jednání se konají v různých termínech, a proto se zájemci o více témat mohou účastnit všech, které  
je zajímají. Navíc se mohou připojit ze svých kanceláří nebo z domova a odpadá tak často náročná  
a dlouhá cesta. Kromě zápisů a podkladů, které jsou uloženy u každého tematického okruhu, jsou  
k dispozici i videa z proběhlých setkání, takže si je registrovaní zájemci mohou kdykoliv přehrát.  
Do týmu IDEOCON zaregistrovalo již 80 odborníků; jsou to hlavně naši členové a ke každému tématu 
několik pozvaných hostů mimo členskou základnu. 
 
Naším cílem je připravit pro jednotlivá témata vize a z nich vycházející postupné kroky a cíle.  
Ty bychom chtěli představit a se širokou odbornou veřejností diskutovat v září v Litomyšli na bienální 
konferenci CzWA VODA 2021. Pevně věříme, že na konci příštího roku budeme mít k dispozici  
u každého z témat strategický materiál sloužící asociaci nejen k nasměrování vlastní práce, ale  
i k prosazování postojů i mimo CzWA. 
 
 

http://www.czwa.cz/ideocon-CZ372
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Zprávy z IWA a EWA 

 
International Water Association 
https://iwa-network.org/  
 
CzWA působila v r. 2020 i nadále jako národní člen, tzv. governing member Mezinárodní asociace  
pro vodu IWA.  

Hlavním úkolem národních členů v jednotlivých zemích je propojení globální komunity expertů 
s lokálními odborníky v dané zemi. Vedení IWA si dobře uvědomuje, že ne každý vodohospodář má 
odborné, jazykové nebo ekonomické předpoklady pro to, aby se mohl osobně zapojit do globální 
diskuse mezi odborníky v rámci IWA a stal se jejím individuálním členem. Proto je nutné, aby zde 
existoval národní mezičlánek, který umožní lokálním expertům, kteří nejsou individuálními členy IWA, 
získávat know-how IWA a podílet se na celosvětovém vývoji v oblasti vodního hospodářství.  

Tuto roli plní v ČR CzWA zejména poskytováním informací o IWA vzdělávacích akcích. V loňském roce 
se většina akcí musela přesunout do virtuálního prostoru, což omezuje možnost navázání osobních 
kontaktů, ale virtuální prostor má i své výhody. Na webináře není třeba nikam cestovat, jsou obvykle 
zdarma a jsou dostupné i nečlenům IWA. Aktuální infomrace o těchto akcích najdete na našem 
Facebooku nebo v newsletteru.  

Zásadní akcí pro CzWA jako národního člena IWA byla účast na jednání Governing Assembly (GA), 
které se konalo on-line dne 23. 9. 2020. Zprávy o činnosti, které přednesli prezidentka IWA Diane 
D’Arras a Executive Director Kalanithy Vairavamoorthy, se nesly v duchu ovlivnění činnosti epidemií 
COVID-19. Daří se také setrvale zvyšovat počet členů IWA, který už se blíží k cílovému číslu 8000. 
Důraz na aktivní práci se členy je součástí dlouhodobé strategie IWA, která se již dříve rozhodla stát 
se globální komunitní síti spojenou s vodním hospodářstvím. Zásadním projektem je proto vývoj 
softwaru pro CRM, tedy, v případě IWA, portálu pro členy, kde bude možno elektronicky vyřídit 
většinu záležitostí spojených se členstvím.  
 
Také ekonomická zpráva byla ovlivněna epidemií. Rok 2019 byl ekonomicky velmi úspěšný, a to 
zejména díky nárůstu příjmů z vydavatelství IWA Publishing. Díky zisku cca 700 tis. liber se podařilo 
navýšit rezervu IWA na 1,7 mil. liber a finanční situace organizace je tedy nyní natolik stabilní, že by 
měla překonat i ekonomickou recesi spojenou s COVID-19. Rostoucí příjmy vydavatelství pak 
potvrzují správnost trendu přesunu časopisů směrem k open-access, který probíhá již několik let a byl 
završen počátkem roku 2021 přechodem všech časopisů vydavatelství na open-access. IWA tak plní 
svou roli zprostředkovat nejnovější kvalitní poznatky nejširší světové veřejnosti.  
 
European Water Association 
https://www.ewa-online.eu/  

 
CzWA působila v r. 2019 i nadále také jako národní člen Evropské asociace pro vodu EWA.  Jednání 
EWA Council se dne 7. 9. 2020 virtuálně zúčastnilo 18 zástupců národních členů, 8 zástupců 
korporativních a výzkumných členů a hosté.  

 
Po úvodních formálních bodech byla přednesena zpráva o činnosti EWA od minulého jednání EWA 
Council, kterou uvedli generální sekretář EWA Johannes Lohaus a prezident EWA Bjørn Kaare Jensen. 
V roce 2019 se podařilo uskutečnit řadu úspěšných akcí. Tradiční akcí zaměřenou na právo EU byla 
EWA Brussels Conference. Zaměření EWA na současné globální problémy pak potvrzují akce jako je 
Green Capital v Oslu. Akce v roce 2020 byly bohužel zasaženy epidemií COVID-19, která znamenala 
zrušení veletrhu IFAT 2020 a na něj navázaných plánovaných akcí vč. oslavy 20. výročí založení EWA. 

https://iwa-network.org/
https://www.ewa-online.eu/
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COVID-19 znamenal také zásadní zásah do další práce EWA. Nové akce jsou již plánovány v on-line 
formě, jako např. již proběhlý webinář Water Reuse. Do virtuálního prostředí budou přesunuty také 
EWA Brussels Conference nebo EU Policy Seminar.  
 
Mezi zásadní úspěchy mimo akce pak patří příprava EWA Water Manifesto jako základního pozičního 
dokumentu EWA. Do textu Manifestu přispěli i čeští zástupci prof. Wanner a dr. Srb. Manifesto  
se navíc stalo inspirací CzWA, kdy naše asociace nyní připravuje podobný dokument adaptovaný  
pro české prostředí. Dokument bude kromě obecné části, inspirované právě pozičními dokumenty 
EWA nebo IWA obsahovat také výstupy z probíhajícího IDEOCONu. 
 

Součástí jednání byly také volby na uprázdněná místa v samosprávě EWA, kdy byli zvoleni 
následující zástupci: 

• Raymond Erpelding jako prezident pro období 2021-23, 

• Otto Schaaf jako Honorary Treasurer pro období 2020-22, 

• Wendy Francken jako předsedkyně European Policy Committee Chair of the EPC pro období 
2020-22, 

• Fabio Tatàno jako předseda European Technical and Scientific Committee pro období 2020-

22. 

Na jednání byli také oceněni čestným členstvím prof. Jiří Wanner a Bojan Zmaič. O ocenění jsme již 
informovali v listech CzWA a bohužel ani teď se nepodařilo ocenění předat osobně. Ocenění byli tak 
odměněni alespoň virtuálním potleskem účastníků. 
 

 
Záznam obrazovky jednání EWA Council 

 
Pro více informací o IWA a EWA navštivte weby organizací nebo je sledujte na Facebooku nebo 
Twitteru. Dotazy můžeme zasílat také na email martin.srb@pvk.cz. 
 
 
 

mailto:martin.srb@pvk.cz
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Konference a semináře  

 

Název: Hygienizace čistým kyslíkem a kompostování, bezproblémová řešení kalů z ČOV 

Místo: Areál agentury ZERA, Náměšť nad Oslavou, Podhradí 1022 

Termín: 27. února 2020 

Anotace: Seminář byl tematicky zaměřený na praktické možnosti úpravy čistírenských kalů 
pro jejich následnou bezproblémovou aplikaci na zemědělskou půdu. 

Organizace: CzWA a OS Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod, Vodárenská 
akciová společnost a.s. 

Účastníků: 110 

Výstupy:  prezentace přednášek  

 

Název: Energie v technologii vody 

Místo: Konferenční centrum Sázava, Praha 

Termín: 3. března 2020 

Anotace: Seminář byl zaměřen na energetickou stránku vodního hospodářství, zejména pak 
na úspory a efektivitu využití energie v čistírenství a vodárenství 

Organizace: 
CzWA a OS Energie a odpadní vody a OS Technologická zařízení pro vodárenství  
a čistírenství 

Účastníků: 55 

Výstupy:  prezentace přednášek v PDF formátu 

 

Název: ČOV pro objekty v horách 

Místo:  online 

Termín: 3. června 2020 

Anotace: Téma bylo věnováno problematice venkov – a to po stránce klimatické RNDr. 
Rožnovský, zemědělské Ing. Záhora, a po stránce řešení decentrálních způsobů 
odpadních vod. Mimo jiné byly prezentovány zkušenosti z Německa a Rakouska. 
Za tím účelem byly přeloženy články a směrnice z odborných časopisů v Německu 
a Rakousku. 

Organizace: CzWA a OS Malé a domovní čistírny a odlučovače 

Účastníků: 25 

Výstupy: prezentace přednášek v PDF formátu 

 

Název: 2. ročník konference Mladá voda břehy mele 

Místo: Fakulta chemická VUT v Brně 

Termín: 8. – 9. září 2020  

Anotace: 2. ročník konference Mladá voda břehy mele se z důvodu pandemie nekonal  
v řádném červnovém, ale v náhradním zářijovém termínu. V moderních 
prostorách Fakulty chemické VUT v Brně se odehrál dvoudenní odborný program 
konference, složený z více než 20 přednášek rozdělených do 4 tematických sekcí, 
samostatně byla sekce posterů.  

Organizace: YWP CZ, CzWA, FCH VUT v Brně 

http://www.czwa.cz/hygienizace-cistym-kyslikem-a-kompostovani-bezproblemova-reseni-kalu-z-cov-CZ325
http://www.czwa.cz/energie-v-technologii-vody-CZ322
http://www.czwa.cz/2-konference-ywp-mlada-voda-brehy-mele-2020-CZ328
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Účastníků: 60 

Výstupy:  Elektronický sborník přednášek a posterů 

 

Název: Seminář Čištění průmyslových odpadních vod – Kyjov 2020 

Místo: Pension a vinařství Skalák, Skalka u Kyjova 

Termín: 17. září 2020 

Anotace: V krásném prostředí pensionu a vinařství Skalák ve Skalce u Kyjova se dne 17. září 
konal 2. ročník obnoveného semináře Čištění průmyslových odpadních vod. 
Seminář organizovala odborná skupina Průmyslové odpadní vody při CzWA. 
Semináře se zúčastnilo 43 účastníků a celkem bylo předneseno 10 odborných 
přednášek. Partnery konference byly firmy ASIO TECH, spol. s r.o., HACH LANGE 
s.r.o., Šebesta, spol. s r.o. a Vogelsang CZ s.r.o., kterým tímto děkujeme  
za podporu. 

Seminář navázal na tradici úspěšných konferencí Průmyslové odpadní vody, které 
se v Kyjově konaly od roku 2002. Úvodní slovo přednesl Ing. Koller, který 
poděkoval všem přednášejícím, účastníkům i sponzorům a vystavovatelům, že 
 i v nejisté situaci počínající druhé vlny epidemie projevili zájem, přihlásili se  
a nakonec také na seminář přijeli. 

Organizátoři se snažili sestavit program semináře tak, aby obsáhl široký rozsah 
technologií použitelných pro čištění průmyslových odpadní vod, jako čiření, 
flotace, MBBR, deemulgační procesy a další. 

Pozornost byla také věnována problematice recyklace odpadních vod, regeneraci 
aktivního uhlí, čištění vzduchu a odvodnění kalu. 

Po ukončení semináře proběhla cenná neformální diskuse účastníků 

Organizace: CzWA a OS Průmyslové odpadní vody 

Účastníků: 43 

Výstupy:  souhrn abstraktů přednášek ve sborníku 

 

Název: XX. ročník konference Městské vody 

Místo: Velké Bílovice a on-line 

Termín: 1.–2. října 2020 

Anotace: XX. ročník konference se zaměřoval na problematiku vodního hospodářství obcí, 
zejména zásobování vodou, odvádění a čištění vod, hospodaření se srážkovými 
vodami, nakládání s kaly a nové technologie. 

Organizace: ARDEC spol. s r. o. pod záštitou OS OUÚ 

Účastníků: 60 

Výstupy:  Tištěný sborník 

 

 

http://www.czwa.cz/seminar-cisteni-prumyslovych-odpadnich-vod-CZ343
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Plánované vodohospodářské akce 2021 

14. bienální konference CzWA VODA 2021 
22.–24. září 2021, Zámecké návrší z.ú., Litomyšl 
http://www.czwa.cz/voda2021 
 
Bienální konference VODA je vlajkovou konferencí Asociace pro vodu ČR a fórem pro setkávání 
širokého spektra účastníků z oblasti vodního hospodářství a ochrany životního prostředí, jejichž cílem 
je udržitelný rozvoj společnosti. Konference je pořádána v úzké spolupráci s akademickou sférou  
a pod záštitou státní správy již od roku 1995. 

Hlavní témata letošního ročníku konference vycházejí z témat, kterým se CzWA dlouhodobě věnuje  
a která pokrývají spektrum záběru její činnosti: 

• Čištění odpadních vod a zpracování kalů 

• Opětovné užívání vody a kalu 

• Dešťové vody ve městech, stokové sítě 
• Vodárenství 

• Specifické polutanty  

• Venkovské oblasti a voda 

• Ochrana vod 

• Aktuality v oboru 

Program je složen z vyzvaných plenárních přednášek, standardních tematických odborných sekcí  
a ze sekcí kombinujících bleskové prezentace s postery a diskuzí, které se při minulém ročníku 
konference osvědčily. V programu jsou také specificky zaměřená diskuzní fóra vycházející z témat 
diskutovaných na Ideových konferencích CzWA, která se snaží definovat aktuální klíčové okruhy  
pro výzkum a další směřování vodního hospodářství v ČR. V rámci konference jsou udíleny ceny 
předsedy CzWA za nejlepší přednášku a za nejlepší posterové sdělení pro autory do 35 let. Letos 
bude vybíráno ze 17 přednášek a 21 posterů. 

 

Další plánované akce 

NÁZEV AKCE TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 

Vodárenské čtvrtky   3. čtvrtek v měsíci online 

Vodárenská biologie 10.–11. únor online 

Konference Počítáme s vodou 11. únor online 

Nové metody a postupy při provozování ČOV 13.–14. duben online 

ČOV pro objekty v horách 27. května on-line 

Voda 4.0 ve službách infrastruktury: Akcelerace změn 16. září Praha 

14. bienální konference CzWA VODA 2021 22.–24. září Litomyšl 

Městské vody 7.–8. říjen Velké Bílovice 

Nové trendy v čistírenství a vodárenství 9. listopad Soběslav 

Kalový den 2. prosinec Praha 

 
 
 

http://www.czwa.cz/voda2021
http://www.czwa.cz/vodarenske-ctvrtky-CZ418
http://www.ekomonitor.cz/seminare/2021-02-10-vodarenska-biologie-2021
https://www.pocitamesvodou.cz/akce/konference/
https://www.vhos.cz/cs/novinky/seminar-2020-1-1-1-10227
http://www.czwa.cz/cisteni-odpadnich-vod-z-malych-zdroju-znecisteni-CZ469
https://www.aquion.cz/seminare/10-konference-voda-4-0-ve-prospech-infrastruktury-akcelerace-zmen
http://www.czwa.cz/voda2021
http://ardec.cz/mestskevody/
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CzWA v kapce 

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE 

Adresa  Asociace pro vodu ČR z.s. 

Sídlo Traťová 574/1, 619 00 BRNO 

IČO 44994397 

Zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka č. 2869. 

Telefon +420 737 508 640 

E-mail czwa@czwa.cz  

Webové stránky http://www.czwa.cz   

Facebook https://fb.com/czwa.cz  

Twitter https://twitter.com/czwa10  

Linkedln https://www.linkedin.com/company/czwa  

ČLENSKÁ ZÁKLADNA 

Počet členů individuálních 358  

…z toho členů expertů 227  

Počet členů korporativních 48  

HOPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK za rok 2020 

Výnosy 1 026 tis. Kč 

Náklady 1 040 tis. Kč 

Výsledek                                                    - 14 tis. Kč 

 
  

mailto:czwa@czwa.cz
http://www.czwa.cz/
https://fb.com/czwa.cz
https://twitter.com/czwa10
https://www.linkedin.com/company/czwa
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Korporativní členové 

ABESS, s.r.o. 

Manželů Topinkových 796, 272 01 Kladno 
tel.: 233 313 086, fax.: 233 313 086 
www.abess.cz, abess@abess.cz  

ACO Industries, k.s. 

Havlíčkova 260, 580 22 Přibyslav 
tel.: 737 263 251 
www.aco-industries.cz, kkalinova@aco.cz  

AERZEN CZ s.r.o. 

Hraniční 1356, 691 41 Břeclav 
tel.: 519 326 657, fax.: 519 326 657 
www.aerzen.cz, czech@aerzen.com  

AMCON Europe s.r.o. 

Za Tratí 207, 252 19 Chrášťany  
tel.: +420 211 150 120, fax: +420 211 150 130 

www.amcon-eu.com/cs       
miloslav.hlousek@amcon-eu.com    

ANTAREZ- AZV, s.r.o. 

U hřiště 82/2, 750 02 Přerov – Dluhonice 
tel.: 581 212 591, fax.: 581 212 505 
www.a-azv.cz, info@a-azv.cz  

AQUABOX spol. s r.o. 

Nad Královskou oborou 43, 170 00 Praha 7 
tel.: 233 377 064, fax.: 220 571 095 
www.aquabox.eu, info@aquabox.eu  

AQUA-STYL spol. s r.o. 

U Cihelny 438/6, 796 07 Držovice 
tel.: 587 070 678, 775 851 943    
www.aqua-styl.cz, aqua-styl@aqua-styl.cz  

AQUATEC VFL, a.s. 

Továrenská 4054/49, 018 41 Dubnica n. V.  
tel.: +421 424 485 665 
www.aquatec.sk, penzes@aquatec.sk  

AQUATIS, a.s. 

Botanická 834/56, 602 00 Brno  
tel.: 541 554 111, fax.: 541 554 155 
www.aquatis.cz   
simona.vlasakova@aquatis.cz  

ARKO TECHNOLOGY, a.s. 

Vídeňská 108, 619 00 Brno  
tel.: 724 111 163, fax.: 547 423 221 
www.arko-brno.cz  
arko@arko-brno.cz   

ASIO TECH, spol. s r.o. 

Kšírova 552/45, 619 00 Brno 
tel.: 548 428 111   
www.asio.cz, asio@asio.cz  

ATER s.r.o. 

Strakonická 1134/13, 150 00 Praha 5 - Smíchov  
tel.: 602 709 689 
www.ater.cz, ater@ater.cz  

BAZÉNPLAST s.r.o. 

Bělá 98, 511 01 Turnov 
tel.: 720 187 528, fax.: 481 313 184 
www.bazenplast.cz, info@bazenplast.cz  

DHI a.s. 

Na Vrších 1490/5, 100 00 Praha 10 
tel.: 267 227 111, www.dhi.cz   
kp@dhigroup.com; mrm@dhigroup.com  

DISA s.r.o. 

Barvy 784/1, 638 00 Brno 
tel.: 548 141 211, fax.: 545 222 706 
www.disa.cz, info@disa.cz  

DONAUCHEM s.r.o. 

Za Žoskou 377, 288 02 Nymburk 
tel.: 317 070 244, fax.: 317 070 230 
www.donauchem.cz, lmaxova@donauchem.cz  

EKONA spol. s r.o. 

Nitranská 418, 460 07 Liberec 
tel.: 482 710 091, fax.: 482 712 942 
www.ekona.cz, novak@ekona.cz  

ENDRESS + HAUSER CZECH s.r.o. 

Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 
tel.: 241 080 450, fax.: 241 080 460 
www.cz.endress.com  
ladislav.zilik@endress.com  

http://www.abess.cz/
mailto:abess@abess.cz
http://www.aco-industries.cz/
mailto:kkalinova@aco.cz
http://www.aerzen.cz/
mailto:czech@aerzen.com
http://www.amcon-eu.com/cs
mailto:miloslav.hlousek@amcon-eu.com
http://www.a-azv.cz/
mailto:info@a-azv.cz
http://www.aquabox.eu/
mailto:info@aquabox.eu
http://www.aqua-styl.cz/
mailto:aqua-styl@aqua-styl.cz
http://www.aquatec.sk/
mailto:penzes@aquatec.sk
http://www.aquatis.cz/
mailto:simona.vlasakova@aquatis.cz
http://www.arko-brno.cz/
mailto:arko@arko-brno.cz
http://www.asio.cz/
mailto:asio@asio.cz
http://www.ater.cz/
mailto:ater@ater.cz
http://www.bazenplast.cz/
mailto:info@bazenplast.cz
http://www.dhi.cz/
mailto:kp@dhigroup.com
mailto:mrm@dhigroup.com
http://www.disa.cz/
mailto:info@disa.cz
http://www.donauchem.cz/
mailto:lmaxova@donauchem.cz
http://www.ekona.cz/
mailto:novak@ekona.cz
http://www.cz.endress.com/
mailto:ladislav.zilik@endress.com
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ENVI – PUR s.r.o. 

Wilsonova 420, 392 01 Soběslav 
tel.: 381 203 211 
www.envi-pur.cz, info@envi-pur.cz  

FONTANA R s.r.o. 

Příkop 4, 602 00 Brno 
tel.: 545 175 853, fax.: 545 215 933 
www.fontanar.cz, fontanar@fontanar.cz  

FORTEX – AGS, a.s. 

Jílová 1550/1, 787 92 Šumperk 
tel.: 583 310 111 
www.fortex-ags.cz 
vlastimil.placek@fortex.cz   

HACH LANGE s.r.o. 

Zastrčená 1278/8, 141 00 Praha 4 – Chodov 
tel.: 272 124 545, fax.: 272 124 546 
www.cz.hach.com, info-cz@hach.com  

HST Hydrosystémy s.r.o. 

Školní 467/14, 415 01 Teplice 
tel.: 417 560 561, fax.: 417 560 562 
www.hydrosystemy.cz  
info@hydrosystemy.cz  

HUBER CS spol. s r.o. 

Cihlářská 19, 602 00 Brno 
tel.: 532 191 545 
www.hubercs.cz, musil@hubercs.cz  

Huhtamaki Česká republika, a.s. 

Petrovická 101, 675 21 Přibyslavice  
tel.: 568 894 111 
www.huhtamaki.com 
alzbeta.pospichalova@huhtamaki.com  

CHEMCOMEX a.s. 

Brněnská 327, 674 01 Třebíč 
tel.: 226 259 111, fax.: 271 750 456 
www.chemcomex.cz, spacek@chemcomex.cz  

IN – EKO TEAM s.r.o. 

Trnec 1734, 666 03 Tišnov 
tel.: 549 415 534, fax.: 549 412 383 
www.in-eko.cz, info@in-eko.cz  

KEMIFLOC a.s. 

Dluhonská 2858/111, 750 02 Přerov 
tel.: 581 701 931, fax.: 581 701 933 
www.kemifloc.cz, filip.cervenka@kemifloc.cz  

K&K TECHNOLOGY a.s. 

Koldinova 672, 339 01 Klatovy 
tel.: 376 356 111 
www.kk-technology.cz   
obchod@kk-technology.cz  

KUNST, spol. s r.o. 

Palackého 1906, 753 01 Hranice 
tel.: 581 699 999, fax.: 581 699 921 
www.kunst.cz, jaroslav.boran@kunst.cz  

PP Engineering Services s.r.o. 

Procházkova 634/9, 147 00 Praha 4  
tel.: 603 948 612   
www.ppes.cz, petr.prochazka@ppes.cz     

Pražská vodohospodářská společnost a.s. 

Evropská 866/67, 160 00 Praha 6 
tel.: 251 170 202 
www.pvs.cz, pvs@pvs.cz  

Prostředí a fluidní technika s.r.o. 

Nad Bezednou 201, 252 61 Dobrovíz 
tel.: 233 311 389, fax.: 233 311 290 
www.pft-uft.cz, pft@pft-uft.cz  

REKUPER SYCHROV s.r.o. 

Husa 28, 463 44 Paceřice 
tel.: 482 464 611, 485 159 092   
www.rekuper.cz, voda@rekuper.cz  

ROLIOL spol. s r.o. 

Přerovská 381, 751 05 Kokory 
tel.: 581 746 296, fax.: 581 746 295 
www.roliol.com, roliol@roliol.com  

SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o. 

Dlažánky 305, 769 01 Holešov 
tel.: 573 398 723 
www.satturn.cz, satturn@satturn.cz  
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SMP CZ a.s. 

Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4 
tel.: 222 185 111    
www.smp.cz, Tautrman@smp.cz  

SOKOFLOK s.r.o. 

Tovární 1362, 356 05 Sokolov 
tel.: 352350711-4, fax.: 352 350 710 
www.sokoflok.cz, info@sokoflok.cz  

STEINZEUG KERAMO s.r.o. 

Plachého 388/28, 370 46 České Budějovice 
tel.: 387 981 303, fax.: 387 981 487 
www.steinzeug-keramo.com  
j.kozlik@steinzeug-keramo.com  

Šebesta, spol. s r.o. 

Sídlo: Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5 
Provoz: Svatoborská 591  697 01 Kyjov 
tel.: 518 612 307 - 8  

www.sebesta.cz, sebesta@sebesta.cz  

THESEP s.r.o. 

Na Návsi 525/6a, 111 01 Praha 10  
tel.: 602 346 914 

www.thesep.cz, lubos.hlousek@thesep.cz  

TopolWater, s.r.o. 

Nad Rezkovcem 1114, 286 01 Čáslav 
tel.: 327 313 001-3, fax.: 327 313 004 
www.topolwater.com  
topas@topolwater.com  

VHOS, a.s. 

Nádražní 1430/6, 571 01 Moravská Třebová 
tel.: 461 357 132 

        www.vhos.cz, b.kolarikova@vhos.cz  

VHZ – DIS, spol. s r.o. 

Mírová 25, 618 00 Brno 
tel.: 548 129 011, fax.: 548 129 044 
www.vhz-dis.cz, sebesta@vhz-dis.cz  

VODA CZ s.r.o. 

Bohuslava Martinů 1038/20, Hradec Králové       
tel.: 603 554 888 

 www.vodacz.com,  hanusova@vodacz.cz  

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 

Soběšická 820/156, 638 00 Brno 
tel.: 545 532 111, fax.: 545 222 674 
www.vodarenska.cz, sekretariat@vasgr.cz  

Vodní zdroje Ekomonitor, spol.s r.o. 

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III 
tel.: 469 682 303-5, fax.: 469 682 310 

www.ekomonitor.cz    
ekomonitor@ekomonitor.cz  

WITKOWITZ ENVI a.s. 

Ruská 1142/30, 703 00 Ostrava- Vítkovice  
tel.: +420 724 937 609  
www.witkowitz-envi.cz , envi@witkowitz.cz  
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Introduction of CzWA 

The Czech Water Association (CzWA) associates experts, companies and institutions wishing 
to contribute to the effective and sustainable development in the field of water management and 
protection of the aquatic environment. CzWA came into being in 2009 by transformation of the 
Association of Wastewater Treatment Experts (AČE ČR) established in 1992. Whereas the activities  
of AČE ČR focused mainly on the collection and treatment of municipal and industrial wastewaters 
and sludge and wastes treatment, the scope of CzWA is much broader covering all areas of water 
management and targeting at the improvement of the surface and ground waters quality. The main 
tasks of CzWA are the following: 

• Exchange of knowledge and experience among the CzWA members and experts outside CzWA, 

• Specialised education of CzWA members and experts non-members, 

• Import of expert knowledge to the Czech Republic, 

• Issuing of technical publications and other materials, 

• Organizing seminars, colloquia, conferences, trainings, exhibitions, and technical excursions, 

• Active participation in the creation of technical standards and methodologies, 

• Cooperation with public and state authorities, 

• Providing expert, advisory and consulting services,  

• Representation and active participation of CzWA members in Czech and international associations 
of similar professional orientation, 

• Support of the needs of the CzWA members, which are in harmony with the CzWA ethical codex. 
The principle body of CzWA is its general assembly. In the meantime, CzWA is controlled by the 
management committee deciding on organizational and economic issues, coordinating activities 
of specialists groups, recruitment new members, etc. The management committee is checked by the 
revision committee. The daily agenda is carried out by the secretary. Expert activities are performed 
in the framework of specialists groups associating the individual CzWA members. 

Specialists groups are formed either regularly or ad hoc. The activities within the groups are 
voluntary and open also to CzWA non-members. At the end of 2020, there were thirteen regular 
specialists groups: 
 
• Urban drainage • Wastewater recycling and treatment  

• Industrial wastewaters • Small and domestic wastewater treatment plants and separators 

• Water biology • Solutions of extreme requirements on wastewater treatment 
• Energy and waste water • Sludges and wastes 

• Drinking water treatment • Analysis and measurement 
 • Service life and rehabilitation of urban water infrastructure 
 • Technological devices for drinking water and wastewater treatment 

 
In 2016, a group of Young Water Professionals (YWP) was founded. Since 2019 it has been a part  
of the YWP international community within the framework of the International Water Association. 

In 2020 CzWA associated 358 individual members and 48 corporations. The total revenues were 
1,026 thousands CZK and total costs 1,040 thousands CZK. 

 
 

Jana Šmídková 
CzWA Secretary 

GSM: 

E-mail: 

+420 737 508 640 

czwa@czwa.cz  
The Czech Water Association 
Traťová 574/1, 619 00 Brno 

Web:: 
 

http://www.czwa.cz  
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