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ASOCIACE PRO VODU ČR  
Masná 5, 602 00 Brno, Česká republika 

tel./fax 543 235 303  

GSM 737 508 640  

e-mail: czwa@czwa.cz 

 

 

Zápis z 1. zasedání výboru CzWA konaného v pondělí 12. 4. 2010 ve VHOS 

Moravská Třebová 

 

  

Přítomni: RNDr. Česalová, Ing. Fiala Ph.D., Ing. Hartig CSc., Dr. Ing. Kabelková, Ing. 

Krňávek PhD., Ing. Langer, Doc. Ing. Malá PhD., Ing. Srb, Ing. Stránský PhD., 

prof. Ing. Wanner DrSc. 

Omluveni:   Ing. Lánský PhD., 

RK  

 

 

PROGRAM JEDNÁNÍ: 

 

1. Stav CzWA a další postup 

2. Spolupráce s organizacemi, ministerstvy a WATENVI 

3. Práce s členskou základnou a OS 

4. Web 

5. Situace časopisu VH  

6. Dokumentace CzWA 

7. Rozdělení úkolů a funkcí ve výboru 

 

Jednání vedl Dr. Krňávek dle programu. 

 

1 Stav CzWA a další postup 

 

- Přechod na CzWA byl ukončen k 1.1.2010, název AČE již nepoužívat. 

- Platby členských příspěvků již probíhají, kartičky a oznaky se průběžně předávají 

- Propagační materiál je již na sekretariátu – tužky, bloky, oznaky a skládačka CzWA  

- Propagační panely v české i anglické verzi jsou vyrobeny. 

- Do dopisních papírů bude uváděno vedle názvu CzWA také národní členství v IWA a 

EWA 
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- Dr. Krňávek zajistí rozeslání zápisu Valné hromady, zprávy o hospodaření a zprávy 

revizní komise. 

- Dr. Krňávek připraví přeregistraci na MV – pro potřebná doplňující jednání byl schválen 

Prof. Wanner 

 

2 Spolupráce s organizacemi a ministerstvy 

 

Spolupráce s ministerstvy neprobíhá příliš snadno. 

- S MŽP je sice uzavřena dlouhodobá dohoda. Pro rok 2010 je situace velmi problematická, 

ředitel sekce Dr. Dvořák nehledá spolupráci 

- S MZe je projednána spolupráce – s vrchním ředitelem Dr. Punčochářem – je nutno 

dořešit možnosti do konce června (Krňávek, Stránský, Wanner). 

- pro SFŽP – pokračují akce, je připraveno vzdělávání, jsou připraveny dva posudky, je 

možnost práce na metodikách – nutno řešit s OS. 

- AČE SR – je schválena a podepsána dohoda o spolupráci 

- V přípravě dohody s národním komitétem IWA v SR je potřeba vyvolat jednání v Brně na 

sekretariátě (Krňávek, Wanner, Kabelková) 

- Spolupráce se SOVAK je nedořešena. ( hledání možností spolupráce s VTVHS, SVH, 

ČSAVE).  

- Spolupráce s IWA a EWA dořešena – nutno co nejdříve uzavřít členské příspěvky 

 

- WATENVI 

Návrh smlouvy je jako minulé WATENVI. 

Vod. Hosp. a CzWA na ENVI akceptují většinu věcí co pořadatel (výstaviště -VVV) 

navrhl. Stánek je větší, umístění je jinde než v minulých letech. Stánek bude mít velikost 

20m
2
 , bude tam umístěný český panel CzWA – řeší Ing. Jedlička s Doc. Malou.  

 

Odborný seminář na WATENVI – je ve spolupráci s MPO – řeší Ing. Plotěný. 

V souvislosti se seminářem byl diskutován návrh presentace skupiny „Česká membránová 

platforma“. Tato možnost byla odsouhlasena s tím, že se skupině může navrhnout, aby se 

zapojili do činnosti OS technologická zařízení pro vodárenství a čistírenství s vedoucím 

Ing. Sponzou. 

 

Na příští schůzi výboru je nutno dořešit vstupenky na IFAT 

 

 

3 Práce s členskou základnou a OS 

 

V současnosti je 8 plně funkčních OS.  

Vznikající nové OS: 

OS difuzní znečištění- měla by se konsolidovat do léta 2010 – projednal Dr. Krňávek na 

Valné hromadě. 

OS povrchových vod (eutrofizace) – zakládající Doc.Maršálek a RNDr. Duras – bude 

projednáno Dr. Krňávek, Dr. Fiala 

OS hydrobiologie - do činnosti by se mohla zapojit Dr. Benáková, Komínková, Baudišová –

budou mít schůzku, na které by se mělo domluvit, kdo skupinu povede. Je potřeba dodržet, že 

vedoucí musí být člen-expert CzWA – Dr. Fiala, Prof. Wanner 

OS pro vodárenskou oblast je tíživá, ale vývoj je nadějný, dosud není dořešen vedoucí – řeší 

Dr. Fiala, Dr. Krňávek 
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Každá OS musí mít svůj plán odborné činnosti, Dr. Fiala musí vypracování plánů 

inicializovat. 

 

Semináře: 

 Právě probíhá M. Třebová (Ing. Langer), nesmí zmizet z akcí CzWA 

 V. Bílovice (doc.Hlavínek- za CzWA zastřešují prof.Wanner, Dr.Stránský a pořadatelem 

je ARDEC), 

 Kaly a odpady v Brně (OS KaO) 

 Bienálka je putovní a měla by být v roce 2011 - Je potřeba dořešit - výbor 

 CzWA se aktivněji zúčastní konference v Táboře - Pitná voda 2010. Prof. Wanner tam 

dostal 2 přednášky 

 Mezi bienálkami by mohl být pořádán malý seminář v oblasti legislativy 

 Dále je tu námět pořádání diskusních seminářů 

 

4 Práce webu  

 

- Stránky CzWA jsou plně funkční 

- U prvních Odborných skupin jsou dořešeny aktivní web stránky, u ostatních byly spuštěny 

pasivní informace o OS. 

 

5 Situace časopisu Vodní hospodářství  

 

Vodní hospodářství je v současné době dořešeno. Kontrola aktualizovaných dat bude v č. 

1/2010. Časopis bude podražovat, ale zatím pro CzWA bude držet cenu i pro rok 2011.  

 

Je třeba dořešit formu publikace příspěvků + informací z CzWA ve VH. 

 

6 Dokumentace CzWA 

Stav členské základny. 

Bylo odsouhlaseno přijetí následujících nových členů a změny členství: 

Člen-expert Člen Studující 

(405) Ing. Františekl Keclík - 

ČAO 

(410) Ing. Markéta 

Moravcová - TZVČZ 

(406) Ing. Radim Mifek 

(411) Ing. Ivan Nesměrák - 

Difůzní zdroje znečištění 

 (407) Ing. Radek 

Vojtěchovský - M ČOV 

(220) Ing. Jan Bartáček, Ph.D. 

- změna na experta 

 (408) Ing. Michaela 

Šrámková- M ČOV 

(324) Ing. Petra Auterská, 

CSc. - změna na experta 

 (409) Ing. Ĺubomír Kučík - 

M ČOV 

   

   

 

Korporativní členství-ukončení 

- 

 

Ukončení členství 

Ing. O. Krhutková – ukončení bude projednáno 



4(4) 

Ing. Renata Knotková – pozastaveno členství 

Ing. Šárka Pudilová – pozastaveno členství  

 

 

7 Rozdělení úkolů a funkcí ve výboru 

Předseda – Dr. Krňávek 

Místopředseda – Dr. Stránský 

Hospodář – Dr. Česalová 

Sekretář – Doc. Malá 

Odborné skupiny – Dr. Fiala  

Zahraničí – EWA, IWA… - Prof. Wanner, Dr. Kabelková 

Konference, semináře… -  Ing. Langer 

Web a propagace – Dr. Lánský 

Zákony, normotvorná činnost – Ing. Hartig 

Korporativní členové – Ing. Hartig, Ing. Srb 

Individuální členové - Ing. Srb 

 

Zápisy na schůzích výboru bude pořizovat paní Šmídková, která se bude zúčastňovat jednání. 

Kontakty na členy výboru- je nutno dořešit ihned. 

 

 

 

V Moravské Třebové 12. 4. 2010 

Zapsala: Doc. Malá 

Schválil: Dr. Krňávek  

 

 

 


