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prof. Ing. Michal Dohányos, CSc.  

Prof. Dohányos se celý svůj profesní život zabýval problematikou anaerobního čištění 
odpadních vod a zpracování biologických odpadů. Své dlouholeté zkušenosti předával nejen 
svým studentům na VŠCHT Praha, ale také prostřednictvím odborné skupiny Kaly a odpady 
široké odborné veřejnosti. OS Kaly a odpady, jejímž byl zakladatelem, se již téměř polovinu 
století systematicky zabývá problematikou čistírenských kalů a odpadů. 
 

prof. Ing. Miroslav  Hutňan, Ph.D., STU Bratislava 

Podobně jako se věnoval problematice čistírenských kalů prof. Dohányos v ČR, tak na Slovensku 
se touto problematikou zabývá prof. Hutňan. Je dlouholetým odborným garantem konference 
Kaly a odpady na Slovensku a také je pravidelně členem programového výboru konference Kaly 
a odpady v ČR. Velkou zásluhu má zejména na přenosu informací v rámci odborné skupiny Kaly 
a odpady. 
 

prof. RNDr. Alena Sládečková, CSc. 

Blíže představovat prof. Sládečkovou je asi zbytečné. Spolu se svým manželem byla v podstatě 
zakladatelkou vodárenské biologie, oboru, ve kterém je ČR naprostou špičkou a jehož praktické 
rozšíření snad nemá ve světě obdoby. Je málo odborníků, kteří dokázali být špičkovými experty 
a zároveň takovými propagátory oboru v praxi. Pro každého pracovníka provozu bylo setkání s 
paní profesorkou životním a inspirativním zážitkem. Její zásluhou je u nás biologický rozbor 
rutinní součástí vodárenské praxe. S velkou lítostí oceňujeme paní profesorku in memoriam, 
když od její smrti uběhlo několik málo týdnů… 
 

doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. 

Doc. Dolejš je odborníkem – vodárníkem světového renomé. V ČR založil a vedl 
Československou asociaci vodárenských expertů, 30 let pořádal konferenci, ze které vzešla 
nynější Pitná voda, jejíž 16. ročník proběhl letos v květnu. V lednu 2017 fúzovala ČSAVE s CzWA 
a o její členy se rozrostla odborná skupina Vodárenství. 
 

RNDr. Marcela Česalová 

Marcela Česalová pracovala ve výboru CzWA od r. 2010 do roku 2016 ve funkci hospodářky. 
Zasloužila se o udržení dlouhodobě vyrovnaných rozpočtů asociace a zároveň prokázala velkou 
rozvahu a klid při vstupu asociace na pole pořádání meinárodních konferencí, jejichž rozpočty 
významně přesahovaly rozpočet asociace.  
 

Ing. Vilém Žák 

CzWA má se SOVAK dlouhodobě velmi korektní vztahy. Nástupem Ing. Žáka do funkce ředitele 
se spolupráce významně prohloubila, což se projevilo mj. společným postupem při projednávání 
hned několika legislativních návrhů, společným stanoviskem k petici Voda je život nebo 
iniciováním přistoupení CzWA k Pozičnímu dokumentu, který vypracoval SOVAK a SVH. 



 

IWA 

CzWA převzala v roce 2008, ještě jako AČE ČR, úlohu českého národního komitétu IWA. 
Spolupráce s IWA má současnosti ústřední roli v přenosu know-how z globální na českou 
úroveň. Konkrétní realizací spolupráce je možnost uspořádat řadu akcí spojených s IWA v Praze. 
Ať už se jedná o konference LWWTP, Water Loss nebo ILCUD nebo zasedání celosvětového 
shromáždění IWA, vždy se jedná o ukázku toho, že CzWA a naše vodohospodářská komunita 
mají díky IWA zaručeno své místo na světové vodohospodářské scéně. Medaili v zastoupení 
převezme náš aktuální zástupce ve valném shromáždění IWA Martin Srb. 
 

EWA 

CzWA, tehdy ještě jako AČR ČR byla přijata  národním členem v EWA na zasedání rady ve Vídni 
5.5.1997 (tenkrát ještě pod zkratkou EWPCA). V době, kdy členství ČR v EU ještě bylo jen 
budoucností, se podařilo navázat spolupráci našich odborníků na evropské úrovni. Členství  
v EWA nám umožnilo se účastnit zajímavých mezinárodních projektů nebo uspořádat vůbec 
první inovační workshop této organizace v Praze.  Jasným důkazem výborné spolupráce s EWA 
bylo také působení prof. Wannera jako prezidenta EWA v letech 2005–2007. Proto také dnes 
medaili přebírá v zastoupení EWA právě prof. Wanner.  
 

AČE SR 

Řada kolegů z dnešní Asociácie čistiarenských expertov Slovenskej Republiky se až do roku 1998 
aktivně účastnila rozvoje AČE ČR. Byť se naše cesty později rozdělily, zůstávají i nadále do 
značné míry společné. AČE SR je pro nás organizací, se kterou diskutujeme odborné otázky, 
sdílíme vize vývoje oboru a na kterou se můžeme ve všech ohledech spolehnout. S AČE SR nás 
neváže jen partnerství, ale také přátelství. 

Organizační výbor Large Waste Water Treatment Plants 
2015 
(LWWTP 2015) 

Specializované konference IWA Návrh, provozování a ekonomika velkých čistíren odpadních 
vod je vlajkovou akcí stejnojmenné odborné skupiny IWA. Jedná se skutečně o globální akci, 
které se účastní zástupci ze všech kontinentů. Historie konference sahá až k prvnímu setkání v 
Londýně v roce 1962. V Praze se odborníci na velké ČOV sešli již v roce 1969.  Díky 
organizačnímu výboru vedenému prof. Jiřím Wannerem se podařilo zatím poslední 12tý ročník 
uspořádat v Praze. 
Ostatní členové organizačního výboru Iveta Růžičková, Lucie Chovancová, Iva Johanidesová, 
Pavel Kavka, Miroslav Kos, Jiří Paul, Vojtěch Pospíšil, Bohdan Soukup, Martin Srb 
 

Organizační výbor ICUD 2017 

International Conference on Urban Drainage je trienální konferencí pořádanou od roku 1978 
Joint Committee on Urban Dainage pod IWA a The International Association for Hydro-
Environment Engineering and Research. 14. ročník se konal v Praze, poprvé v zemích bývalého 
východního bloku a byl organizován CzWA ve spolupráci s FSv ČVUT. Konference se zúčastnilo 
více než 700 odborníků z celého světa a bylo prezentováno 530 příspěvků. Stala se tak ročníkem 
s největší účastí v celé historii této konference i největší akcí, kterou ve své historii uspořádala 
CzWA. Organizace probíhala zejména pod vedením Vojtěcha Bareše, Ivany Kabelkové a Davida 



Stránského, významnou měrou přispěli i další členové organizačního výboru – Vladimír Habr, 
Radovan Haloun, Jiří Maršálek, Jana Nábělková, Karel Pryl, Bohdan Soukup, Evžen Zeman a 
Lukáš Mareček. 
 

Organizační výbor Water Loss 2022 

Navázat na dvě úspěšné mezinárodní konference nebylo jednoduché, navíc v poměrně úzkém 
oboru, jakým jsou ztráty vody. Přesto se to podařilo a konference Water Loss 2022 se s 380 
účastníky z 58 zemí světa a téměř 100 přednáškami zařadila mezi nejúspěšnější Water Loss 
konference ve dvacetileté historii a udržela vysoký kredit, který CzWA má jako pořadatel 
mezinárodních odborných konferencí. 
Organizační výbor - Jiří Paul - chair 
Roland Liemberger, Zdeněk Sviták, Vojtěch Bareš, David Stránský, Jana Šmídková 

Organizační výbor  
Eastern European Young Water Professionals Conference 
2019 
(EEYWPC 2019) 

Po pouhých 2 letech od vzniku YWP CZ v roce 2016 se podařilo získat pořadatelství 11. 
mezinárodní konference Eastern European YWP Conference pro rok 2019. Díky práci 
organizačního výboru se povedlo uspořádat v říjnu 2019 v Praze úspěšnou konferenci, které se 
zúčastnilo 195 účastníků ze 37 zemí světa. V rámci této konference proběhlo také oficiální 
představení českých YWP jako člena IWA YWP. 
 

Organizace konference Kaly a odpady  

Ing. Jiří Čejka stál v čele OS Kaly a odpady dlouhé roky a vedle poctivé práce pro tuto odbornou 
skupinu se významně podílel na pořádání konference KALY a ODPADY se konají od roku 1984. 
Po rozdělení Československé republiky a vzniku sesterské slovenské asociace AČE SR se 
konference střídavě konají ve dvouletém cyklu ve Slovenské republice a České republice, kde je 
tradičním místem konání Brno. Program konference je vždy zaměřen na aktuální problematiku 
kalového hospodářství, jak z pohledu legislativy, tak také ze strany praxe. Účast na konferenci 
bývá pravidelně kolem 200 osob. 
 

Organizace konference Blansko  

Konference s titulem Řešení „extrémních požadavků“ na čištění odpadních vod probíhá v 
Blansku v pravidelném 2 letém intervalu už od roku 2005 a má tedy zatím na svém kontě 
celkem již 9 úspěšných konání. Těší se přízni především u prakticky zaměřených zástupců 
profesní veřejnosti v oboru čistírenství a můžeme ji i proto řadit k tradičním akcím pořádaných 
pod hlavičkou CzWA.  
Jedinečnost území Chráněné krajinné oblasti Moravského krasu, na jehož teritoriu se tato 
konference koná, jen podtrhuje její specifikum, kterým je soulad a propojení přísnějších 
požadavků na kvalitu čištění vyplývající z nároků např. chráněných oblastí s možnostmi nových 
technologií a odborného poznání na poli praxí ověřovaných výsledků. 
Naplnění především tohoto poslání bylo po celou dobu pořádání snahou organizačního týmu 
konference a programového výboru, jehož hlavou a nepostradatelným inspirátorem byl vždy 
právě Ing. Jan Foller 

 


