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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 

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

Ing. Břetislav Krňávek, Ph.D. 
hospodář, legislativa 
 
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. Andrea Benáková, Ph.D. 
projekty, dotace 
 
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 
Fakulta technologie ochrany prostředí 
Technická 5, 166 28 Praha 6 – Dejvice 
Tel.: +420 220 445 127 
e-mail: andrea.benakova@vscht.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 

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

Ing. Vladimír Langer 
organizační zajištění konferencí a seminářů 

 
GRADIENT EKO s.r.o. 
Holandská 3, 570 01 Moravská Třebová 
Tel.: +420 602 356 504 
e-mail: vla.langer@seznam.cz 

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 

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

prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. 
spolupráce se zahraničím 
 
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 
Fakulta technologie ochrany prostředí 
Technická 5, 166 28 Praha 6 – Dejvice 
Tel.: +420 220 443 149 
e-mail: jiri.wanner@vscht.cz 
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Jana Šmídková 
 
Traťová 574/1 
619 00 Brno 
Tel.: +420 737 508 640 
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Úvodní slovo předsedy 

 
Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

  

Rok 2016 byl v asociační činnosti opět bohatý. Pod hlavičkou CzWA či s její 
spoluúčastí byly uspořádány dvě desítky seminářů a konferencí, které naplňují 
jeden ze základních pilířů činnosti asociace, a to přenos informací k odborné 
veřejnosti a kultivaci oboru jako takového. Zvyšuje se též intenzita příprav 14th 
IWA/IAHR International Conference on Urban Drainage, kterou CzWA spolu 

s ČVUT pořádá 10.-15. září 2017 v Praze. Souběžně probíhá příprava 12. bienální konference VODA 
2017, která se bude konat 20.-22. září 2017 v Poděbradech. 

 Iniciováno bylo ustavení ad hoc odborné skupiny Young Water Professionals Czech Republic, 
která je českou odnoží stejnojmenné nadnárodní skupiny založené IWA. YWP CZ sdružuje odborníky 
do 35 let za účelem sdílení informací, zkušeností a navazování kontaktů mezi mladými profesionály. 

 V závěru roku došlo k významnému posílení odborného potenciálu asociace fúzí 
s Československou asociací vodárenských expertů. Rád bych novým členům popřál, ať se v CzWA cítí 
jako doma a věřím, že zde naleznou dobrou platformu pro svoji další činnost. 

 I v dalších ohledech byla činnost asociace výrazná. Ať už to byla posudková činnost 
či metodická a legislativní pomoc, kde jedním z hlavních témat byla novelizace vodního zákona. 
Myslím, že právě v metodické a legislativní oblasti se letos plně ukázalo, jak je náš obor provázaný 
do všech aspektů společnosti a jejího vývoje. To na nás klade i zvýšené nároky do budoucna 
z hlediska zodpovědnosti a pečlivého vážení všech souvislostí a dopadů našich odborných rozhodnutí. 

 Nedávno jsem si kvůli jedné přednášce našel původní význam slova hospodář. Toto slovo 
není, jak by se mohlo na první pohled zdát, odvozeno od majitele hospody, ale od staročeského slova 
hospod, tedy v dnešní češtině pán. Odtud je to už jen kousek ke slovu Hospodin, které je používáno 
pro někoho, kdo moudře a spravedlivě řídí náš svět. Dovolte mi tedy na závěr přání, aby nás jako 
vodohospodáře provázala jenom moudrá a spravedlivá rozhodnutí. 

  
         David Stránský 
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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 2016 existovalo 13 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 v roce 2017 oslaví již svůj 12. ročník. 
CzWA je též organizátorem mezinárodních konferencí IWA, např. 12th IWA Specialised Conference 
on Design, Operation and Economics of Large Wastewater Treatment Plants v září 2015 či 14th 
International Conference on Urban Drainage v září 2017. 
 

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

GSM: 
E-mail: 
Web: 

+420 737 508 640 
czwa@czwa.cz 
http://www.czwa.cz   
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Zpráva o činnosti výboru 

 
Jednání výboru 
V roce 2016 se výbor CzWA sešel celkem čtyřikrát, a to 4. 4. v Moravské Třebové a 21. 6., 20. 9. a 30. 
11. v Praze. V období mezi zasedáními byly naléhavé záležitosti projednávány per rollam. 

Členská schůze 
V roce 2016 se sešla členská schůze CzWA dvakrát, jednou na řádném, jednou na mimořádném 
zasedání. 

Řádná volební členská schůze pro období 2016–2019 proběhla v úterý 22. 3. v konferenčním sále PRE 
v Praze. Byl zvolen nový jedenáctičlenný výbor ve složení: 

 

 Ing. Andrea Benáková, Ph.D.  doc. Mgr. Jana Nábělková, Ph.D. 

 Ing. Martin Fiala, Ph.D.  Mgr. Jiří Paul, MBA 

 Dr. Ing. Ivana Kabelková  Ing. Martin Srb, Ph.D. 

 Ing. Břetislav Krňávek, Ph.D.  doc. Ing. David Stránský, Ph.D. 

 Ing. Vladimír Langer, Ph.D.  prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. 

 doc. Ing. Jitka Malá, Ph.D.  

 
a nová tříčlenná kontrolní komise ve složení: 
 

 Ing. Karel Plotěný  RNDr. Jaroslav Sojka 

 Ing. Věra Novotná  

 
Členská schůze schválila 

 zprávu o činnosti výboru CzWA, 

 zprávu o činnosti odborných skupin, 

 zprávu o hospodaření a členské základně za rok 2015, 

 členské příspěvky individuálních členů pro rok 2017 v nezměněné výši, 

 že s korporativními členy je uzavírána smlouva o poskytování služeb pro příslušný rok, jejímž 
podpisem jsou splněny podmínky pro členství. Po uhrazení smluvních závazků je členský 
příspěvek korporativního člena 0 Kč. 

 
vzala na vědomí 

 zprávu kontrolní komise za rok 2015. 
 

Začátkem března 2016 se sloučily odborné skupiny Vodárenství a Povrchové vody, takže v době 
konání řádné členské schůze pracovalo třináct odborných skupin: 
 

 Analýza a měření   Biologie vody  

 Difúzní znečištění   Energie a odpadní vody  

 Kaly a odpady   Malé a domovní čistírny a odlučovače  

 Městské ČOV   Odvodňování urbanizovaných území  

 Průmyslové odpadní vody  Vodárenství + povrchové vody 

 Technologická zařízení pro vodárenství 
a čistírenství 

 Řešení extrémních požadavků na čištění 
odpadních vod 

 Životnost a obnova vodohospodářské 
infrastruktury 
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Mimořádná členská schůze se sešla ve středu 30. 11. v kinosále VÚV T.G.M. v.v.i. v Praze. Členská 
schůze schválila 

 zprávu vysvětlující hospodářské a právní důsledky fúze spolků Asociace pro vodu ČR, z.s. 
a ČSAVE a schválila smlouvu o fúzi sloučením obou spolků, 

 změnu Stanov Asociace pro vodu ČR, z.s., kdy v článku I, odst. 2 se text „Sídlo spolku: Brno, 
Trnitá, Masná 189/5, PSČ 602 00“ mění na „Sídlo spolku: Brno“. 

Mezinárodní spolupráce 
Podobně jako v předchozích letech, byla rozvíjena spolupráce s mezinárodními sdruženími, jichž 
je CzWA národním členem – International Water Association (IWA) a European Water Association 
(EWA), i s národními asociacemi: AČE SR, SNK IWA (SR), DWA (SRN), ÖWAV (Rakousko).  

Konference 
Výbor CzWA věnoval velkou pozornost přípravě mezinárodní konference IWA 14th International 
Conference on Urban Drainage (ICUD), která se bude konat v Praze v září 2017. V červenci ji Dr. 
Kabelková představila vystoupením na slavnostním banketu IWA konference v Číně. Po celou dobu 
byla konference ICUD 2017 prezentována na výstavě stánkem; doc. Stránský propagoval konferenci 
ICUD na konferenci v Lyonu. 

Další 
21. 6. 2016 na svém 2. zasedání výbor CzWA ustanovil ad hoc skupinu Young Water Professionals 
Czech Republic, zkráceně YWP CZ, za účelem sdružování, sdílení informací a zkušeností aktivních lidí 
do 35 let v souladu s cíli CzWA. 

Prof. Wanner byl zvolen mezi IWA Distinguished Fellows. Jedná se o jedno z nejvyšších ocenění 
individuálních členů v IWA. 
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Zpráva o činnosti odborných skupin 

OS Městské čistírny 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. Martin Pečenka, Ph.D. (zástupce vedoucího) 
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta technologie ochrany prostředí, Technická 5, 
166 28 Praha 6, tel.: +420 220 443 174; e-mail: martin.pecenka@vscht.cz 

Odborná skupina Městské čistírny odpadních vod (OS MČOV) 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 oborů, kteří prezentováním výsledků své prace seznamují všechny 
zájemce s novými poznatky v oboru, a skupina si díky nim zajišťuje odbornou kontinuitu. V současné 
době má skupina 69 členů (stav k únoru 2017). 

V roce 2016 členové skupiny Městské čistírny odpadních vod, aktivně spolupracovali na přípravě 
několika konferencí, např. Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod 
v Moravské Třebové, Odpadové vody 2016 v Tatrách, Nové trendy v čistírenství 2016 v Soběslavi, 
a semináře Problematika mikropolutantů při čištění odpadních vod a při úpravě vody na vodu pitnou, 
který proběhl 6. prosince 2016. 

Současně se členové skupiny v roce 2016 podíleli na přípravě legislativních návrhů novely vodního 
zákona a dále zpracovali odborný posudek pro obec Ouběnice (Středočeský kraj), který se týkal 
odvádění a čištění odpadních vod v obci.  

Členové skupiny se svými příspěvky ve formě přednášek a posterových sdělení aktivně účastnili 
odborných seminářů a konferencí pořádaných samotnou odbornou skupinou, společně s jinými 
odbornými skupinami nebo organizacemi a společnostmi, se kterými skupina dlouhodobě úzce 
spolupracuje. Důležitou součástí aktivit členů OS jsou i publikace v odborných časopisech. 

V roce 2017 budou členové skupiny organizátory semináře „Praktické poznatky z optimalizací 
provozů komunálních ČOV“, který se uskuteční 8. března 2017, a dále budou tradičními 
spoluorganizátory semináře „Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod“ 
v Moravské Třebové a konference VODA 2017 v Poděbradech.  

Jako určitou zajímavost můžeme připomenout, že v roce 2016 proběhly oslavy 110 let od dokončení 
staré čistírny odpadních vod v Praze Bubenči (začátek výstavby 1901 – ukončení stavby 1906). 
Při této příležitosti se v sobotu 10. září 2016 v budově historické čistírny v Bubenči uskutečnil křest 
nové knihy „Stará čistírna odpadních vod“. Kniha je dílem několika odborníků z oblasti stokování, 
čištění odpadních vod, dějin architektury a dějin strojů. Dílo bylo pokřtěno nikoli šampaňským, ale 
podle starého stavařského zvyku posypáním cementem. Vlastní akt provedla RNDr. Jana Plamínková, 
radní hl. m. Prahy pro infrastrukturu, technickou vybavenost a životní prostředí.  
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OS Odvodňování urbanizovaných území 
e-mail: os-ouu@czwa.cz; web: http://www.czwa.cz/os/osouu.html 

Dr. Ing. Ivana Kabelková (vedoucí) 
České vysoké učení v Praze, Katedra zdravotního a ekologického inženýrství, Thákurova 7,  
166 29 Praha 6 – Dejvice, tel.: +420 2 2435 4605; 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 2 2435 5412; 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: k.pryl@dhi.cz 

Odborná skupina Odvodňování urbanizovaných území (OS OUÚ) 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 48 členů CzWA a cca 10 
sympatizantů. 

V roce 2016 byla aktivita skupiny směřována na přednáškovou, posudkovou, konzultační a dozorovou 
činnost v oblasti srážkových vod a na výměnu znalostí a zkušeností v rámci ČR i zahraničí. 

Členové OS spolupracovali s Ekocentrem Koniklec v rámci projektu Počítáme s vodou II, zaměřeného 
na podporu zavádění hospodaření s dešťovou vodou (HDV) v ČR. Cílem projektu bylo zejména 
poskytování informací zástupcům veřejné správy a občanům, a to formou seminářů a konference 
s mezinárodní účastí, exkurze do Německa a Švýcarska a vytvoření databáze dobrých příkladů v ČR.  

Intenzivní aktivity členů OS probíhaly v rámci přípravy 14th International Conference on Urban 
Drainage (ICUD), kterou pod hlavičkou Joint Committee on Urban Drainage (JCUD) při IWA pořádá 
CzWA spolu s ČVUT 10.-15.9.2017 v Kongresovém centru Praha (http://www.icud2017.org.). Další 
podrobnosti o konferenci jsou uvedeny v Plánovaných akcích 2017. 

Mezi další akce skupiny patřily: 

 Odborná záštita 16. ročníku konference Městské vody ve Velkých Bílovicích, 6.-7.10.2016 

 Spoluvytváření programu konference Počítáme s vodou II, konané v Praze 23.2.2016 

 Spolupráce se SFŽP v rámci Prioritní osy 01 „Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní“, 
Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 (Aktivita 1.3.2) a Národního programu 
Životního prostředí Prioritní oblast 1 Voda (podoblast 1.5) -  přednášky v rámci cyklu seminářů 
SFŽP na téma Hospodaření se srážkovou vodou a decentrální čištění vod 

 Spolupráce s MŽP na tvorbě Akčního plánu Strategie přizpůsobení se změně klimatu 
v podmínkách ČR 

 Práce na revizi ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení – revize se týká geologického průzkumu 

 Zpráva o vývoji oboru v ČR pro Newsletter JCUD 

 Členství v IWA/IAHR Joint Committee on Urban Drainage (Ing. Vojtěch Bareš, Ph.D.) 

 Předsednictví odborné skupiny Urban Streams pod JCUD (Dr. Kabelková) 
 

Mezi plánované aktivity v roce 2017 se řadí spolupráce na projektu Počítáme s vodou III a odborná 
záštita 17. ročníku konference Městské vody 5.-6.10.2017. Dále bude kladen důraz na pokračování 
všech činností souvisejících s pořádáním konference ICUD v roce 2017. 
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OS Malé a domovní čistírny a odlučovače 
e-mail:  os-cao@czwa.cz; web: http://www.os-cao.czwa.cz/  

Ing. Michal Kriška, Ph.D. (vedoucí) 
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 95, 602 00 Brno, tel.: +420 541 147 778  
e-mail: kriska.m@fce.vutbr.cz 

Ing. Karel Plotěný (zástupce vedoucího) 
ASIO, spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno, tel.: +420 548 428 118 
email: ploteny@asio.cz 

Ing. Jan Topol (zástupce vedoucího) 
Topolwater s.r.o., Nad Rezkovcem 1114, 286 01 Čáslav, tel.: +420 
email: jan.topol@topolwater.com 

Odborná skupina Malé a domovní čistírny a odlučovače (OS ČAO) čítá v současné době 43 členů 
(z toho 25 členů expertů). Členy odborné skupiny jsou jak výrobci domovních čistíren, septiků, jímek 
apod., ale také zaměstnanci projekčních kanceláří, stavebních firem a v neposlední řadě zástupci 
výzkumného sektoru (výzkumné ústavy a univerzity).   

Jedním ze seminářů, které skupina organizovala, byl jednodenní „Domovní ČOV po změnách 
v legislativě“, konaný dne 26.4.2016 v Praze, který objasňoval účastníkům efekt změny dvou 
legislativních norem (vypouštění do povrchových a podzemních vod) na všechny dostupné 
technologie.  Semináře se účastnilo celkem 45 posluchačů. 

Skupina se v roce 2016 podílela na přípravě a realizaci semináře Čištění odpadních vod v horách, 
který se na základě předchozích ročníků konal tradičně v horském prostředí (Krkonoše, Špindlerův 
Mlýn) a proběhl 12. - 13.5.2016.  Za úspěch semináře mluví 44 účastníků. 

Třetím odborným seminářem bylo Školení OZO (k provádění revizí vodních děl) pro Ministerstvo 
životního prostředí, konané v Praze 15.11.2016. Účastníků semináře bylo celkem 30. 

Dále se skupina intenzivně podílela na zpracování revize ČSN 756402 Čistírny odpadních vod do 500 
ekvivalentních obyvatel, členové se aktivně účastnili v rámci připomínkového procesu na úpravě 
zastaralých dat, souvisejících zejména s technologickým uspořádáním malých čistíren, septiků, jímek, 
kalového hospodářství apod. 

V roce 2017 bude skupina organizovat seminář Čištění odpadních vod v horách,  který se bude konat 
tentokrát v Krušných horách (Hotel Lesná) v termínu 18. – 19.5.2017, přičemž seminář je zařazen 
do hodnocených akcí ČKAIT (účastníci získají 2 kreditní body). Druhou akcí, která získala záštitu CzWA, 
je odborný seminář „Kořenové čistírny, zkušenosti a budoucnost“, konaný dne 24.2.2017 v Praze, 
organizovaný zejména skupinou kořenovky.cz. Semináře se účastní přibližně 70 posluchačů zejména 
ze státního sektoru. Třetí akcí bude s největší pravděpodobností exkurze na rekonstruovanou 
kořenovou čistírnu (850 EO), která vykazuje na odtoku „BAT-hodnoty“ ve všech sledovaných 
parametrech. 
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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) 
Vodárenská akciová společnost, a.s., Soběšická 820/156, 63801 Brno, TÚGŘ 
tel.: 603 804 697; e-mail: foller@vasgr.cz 

Ing. Jiří Jelínek (zástupce vedoucího) 
Vodárenská akciová společnost, a.s., Soběšická 820/156, 63801 Brno, divize Brno – venkov 
tel.: 545 532 244; e-mail: jelinek@vasbv.cz  

Odborná skupina Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod (OS REP) funguje osm let 
a v současné době se k členství v této skupině hlásí 27 členů (z toho 14 členů expertů). V redakční 
radě listů CzWA zastupuje skupinu doc. Tomáš Vítěz. 

Skupina v roce 2016 organizovala ve spolupráci s firmami VAS, a.s. a Aquatis, a.s. seminář k aktuální 
problematice novel legislativy a možností řešení vzniklé nové situace pro ČOV (10.2.2016). Pro velký 
zájem odborné veřejnosti byl seminář opakován (20.4.2016). V roce 2016 byly také zahájeny přípravy 
sedmé bienální konference v Blansku, která proběhne ve dnech 22. – 24.2.2017. 

Dále skupina organizovala, spolu s Ústavem procesního inženýrství ČVUT a VAS, a.s. jednodenní 
workshop k problematice míchání reaktorů, pasivních míchadel a objemových čerpadel (11/2016). 
Členové skupiny se také podíleli formou referátu a výměny zkušeností z oblasti konstrukce 
a  technologického řešení třetích stupňů ČOV a vysoce účinného odstraňování fosforu z odpadních 
vod na činnosti „Fosforové platformy“. Podle dalších „průnikových témat“ nebo příležitostí probíhá 
průběžně spolupráce se členy ostatních odborných skupin, např. Kaly a odpady. 

Někteří členové skupiny prezentovali výsledky výzkumu na českých či slovenských konferencích 
a seminářích. Např. konference Průmyslová ekologie – 2016 (Ing. Foller, Ing. Jelínek, Eyer), Odborný 
seminář Každá kilowatthodina dobrá (Ing. Foller, Bc. Tůna), 12. ročník konference Biologicky 
rozložitelné odpady v Náměšti nad Oslavou (Ing. Foller, Ing. Jelínek, Ing. Klimeš), Odpadové vody (Ing. 
Foller, Bc. Tůna, Eyer) apod. 

V roce 2017 se bude skupina spolupodílet na realizaci programu konference Blansko 2017, kterou 
jinak organizačně zajišťuje ve spolupráci se servisní organizací CzWA. Předpokládají se aktivity členů 
skupiny při řešení problémů kalových hospodářství a třetích stupňů ČOV, vyvolaných novou 
legislativou a spolupráce s agenturou ZERA, při hledání cest pro využití hygienizovaných kalů z ČOV 
v zemědělství (Česko – Rakousko). 
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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, PhD. (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 Analýza a měření (OS AaM) je výběrovým sdružením odborníků z oblasti analytiky 
a odběru vzorků odpadních vod a kalů. Pracuje od roku 2003 a v současné době má 10 aktivních 
členů (z toho 3 členy experty).  

Činnost OS v roce 2016 směřovala mj. na připomínky a další upřesňování výkladu nových předpisů 
v oblasti legislativy odpadních vod a kalů, tj. k návrhu novely zákona o vodách a novelizaci vyhlášky 
o ukládání čistírenských kalů na zemědělskou půdu. Pokračovala spolupráce s oborovým 
normalizačním střediskem při SWECO Hydroprojektu CZ a.s. při posuzování a tvorbě nových norem 
pro analytiku odpadních vod a kalů. Členové OS se rovněž podíleli na zpracování stanoviska české 
strany k návrhu na nahrazení ukazatele CHSKCr v směrnici 91/271/EEC ukazatelem TOC.  
Členové skupiny připravili podkladové materiály pro návrh na zrušení vzorku typu C při odběrech 
vzorků odpadních vod a nahrazení vzorků typu B a C jedním typem vzorku, kdy se odebírá po dobu 
24 hodin každých 15 minut stejný objem dílčího vzorku  - celkem 96 vzorků. Návrh bude prezentován 
na konferenci Hydroanalytika 2017 a v článku ve Vodním hospodářství. 
Pod záštitou OS dále proběhla dvě mezilaboratorní porovnání odběrů (MPO) vzorků odpadních vod 
a kalů pořádaná firmou CSlab s.r.o. První se konalo ve dnech 31.5 -1.6.2016 na ČOV Kroměříž 
za účasti 26 odběrových skupin (vzorkování nátoku na ČOV), druhé ve dnech 20.-21.9.2016 na ČOV 
Beroun za účasti 44 odběrových skupin (vzorkován odtok z ČOV). Tyto akce již tradičně přispívají 
ke zlepšování kvality odběrů odpadních vod a kalů.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V roce 2017 bude hlavní náplní skupiny příprava již sedmé konference Hydroanalytika 2017, která 
se bude konat v Hradci Králové v termínu 12.-13.9.2017. Akce bude organizována ve spolupráci 
s Ústavem technologie vody a prostředí a firmou CSlab. Budou vybrány příspěvky ve formě přednášek 
a posterů tak, aby konference i nadále přispívala k seznamování s novinkami a zásadními trendy 
v hydroanalytice v ČR (předpokládaná účast cca 140 – 160 osob).  
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OS Kaly a odpady 
e-mail: os-ko@czwa.cz; web: http://www.czwa.cz/os/osko.html   

prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc. (vedoucí) 
VŠCHT Praha, ÚTVP, Technická 5, 166 28 Praha 6 – Dejvice, tel.: +420 220 443 155;                              
e-mail: pavel.jenicek@vscht.cz 

Ing. Dana Pokorná, CSc. (zástupce vedoucího) 
VŠCHT Praha, ÚTVP, Technická 5, 166 28 Praha 6 – Dejvice, tel.: +420 220 443 151;                              
e-mail: dana.pokorna@vscht.cz 

Odborná skupina Kaly a odpady (OS KaO) při CzWA je jednou z nejstarších odborných skupin v oblasti 
vodního hospodářství a technologie vody, která se již téměř polovinu století systematicky zabývá 
problematikou čistírenských kalů a odpadů. OS KaO je výběrovým sdružením odborníků z oblasti 
zpracování, a využití kalů a odpadů. 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 na expertní aktivity v oblasti nakládání s kaly a odpady a v oblasti 
optimalizací kalového hospodářství čistíren odpadních vod.  
OS KaO byla spolupořadatelem tradiční konference Kaly a odpady 2016, pořádaná ve dnech 17. a 18. 
března 2016 v Senci na Slovensku. Vysoký počet účastníků potvrdil stálý zájem o akce podobného 
typu. 

Členové OS KaO se aktivně zúčastnili několika zahraničních konferencí například Biogas Science 2016, 
Szeged; Regatec 2016 - 3rd International Conference on Renewable Energy Gas Technology, Malmö; 
17th European Congress on Biotechnology, Krakow. 
Kalová problematika byla také významnou součástí bienální mezinárodní konference VODA 2016 
na Štrbském Plese. 

Činnost v roce 2017 bude hlavní náplní výjezdního zasedání odborné skupiny v únoru 2017. Vedle 
pravidelné expertní činnosti bude skupina KaO aktivně spolupracovat při přípravě odborného 
programu bienální mezinárodní konference VODA 2017 v Poděbradech. V plánu je i pořádání 
odborného semináře k výročí činnosti skupiny. 

Nejvýznamnějšími mezinárodními akcemi z oblasti kalového hospodářství a anaerobních technologií 
budou 15th IWA World Conference on Anaerobic Digestion v Pekingu a SludgeTech 2017 v Londýně. 
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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. Jiří Gärtner  (zástupce vedoucího)   
Ater s.r.o., Táborská 31, 140 43 Praha 4, tel.:+420 261 102 214 
e-mail:  gartner@ater.cz 

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

 

Odborná skupina Technologická zařízení pro vodárenství a čistírenství (OS TZVČ) 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. Důležitá je i úzká 
spolupráce na výzkumu, vývoji a inovaci s příslušnými pracovišti vysokých škol.  Některé nové 
poznatky jsou následně uváděny prostřednictvím vlastní publikační činnosti členů OS.   

V březnu 2016 proběhl v konferenčním centru Sázava (VŠCHT Praha) odborný seminář Každá kWh 
dobrá, kde se naše OS TZVČ podílela ve spolupráci s OS EOV nejen organizačně, ale rovnoměrně 
i na příspěvcích. Opět se tak osvědčil tento model spolupráce.  Akce se zúčastnilo 55 zájemců 
z vodohospodářské oblasti, což nám znovu poukázalo na pestrý a vhodný výběr příspěvků.  
 

   
 
Na semináři bylo prezentováno 9 přednášek zabývajících se uvedenou problematikou z různých úhlů 
pohledu. Souhrn této akce byl publikován jako článek ve Vodním Hospodářství.       

V letošním roce budeme věnovat více pozornosti především problematice mechaniky tekutin. 
V rámci celoživotního vzdělávání (CŽV) proto připravujeme ve spolupráci s ČVUT v Praze profesně 
orientovaný kurz zaměřený na mechanické vlastnosti tekutin. Podíl spolupráce není ještě stanoven: 
minimálně se budeme spolupodílet na přípravě řešených příkladů a použití programů pro výpočet 
(jako doplnění teoretické části zajišťované ČVUT). Ve 2. čtvrtletí 2017 proto proběhne „kulatý stůl“ 
za účasti pozvaných projektantů, kde budeme projednávat metodiku připravovaného vzdělávacího 
kurzu (především využití programů pro výpočet tlakových ztrát třením). V případě potřeby uvažujeme 
o možnosti spolupořádání standardního školení CzWA, opět ve spolupráci s nějakou OS CzWA, 
odborného semináře s využitím materiálů z CŽV ČVUT.        

V roce 2016 se opět zvýšil počet členů naší OS, převážně díky spojení s ČSAVE. V současnosti je 
ve skupině 29 členů. Stále je však, nejen pro letošní rok 2017, aktuální potřeba rozšiřování členské 
základny OS TZVČ  o nové aktivní členy. 
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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) 
EKOSYSTEM spol. s r.o., Podkovářská 6, 190 00 Praha 9 
tel.: +420 222 531 634, +420 737 284 313; e-mail: koller@ekosystem.cz 

Dr. Ing. Monika Stavělová (zástupce vedoucího) 
AECOM CZ, s.r.o., Trojská 92, 171 00 Praha 7 
tel.: +420 283 090 626, +420 724 040 052, e-mail: monika.stavelova@aecom.cz 

Odborná skupina Průmyslové odpadní vody (OS POV) má v současné době 32 členů (z toho 21 členů 
expertů, tři členové jsou na mateřské dovolené). 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. Dva členové skupiny reagovali na výzvu České rozvojové agentury (ČRA) 
a připravuji v r. 2017 projekt rozvojové promoci v Kosovu. 

Skupina v roce 2016 nezorganizovala žádný vlastní seminář. Členové skupiny se účastnili některých 
odborných seminářů a konferencí pořádaných CzWA, případně se účastnili školení a seminářů 
zaměřených na legislativní předpisy. 

V roce 2016 se nepodařilo zorganizovat plánovaný výjezdní seminář a exkursi do Cukrovaru a lihovaru 
Dobrovice za účelem seznámení se s nově postavenou vysokokapacitní technologií anaerobního 
zpracování řepných a melasových výpalků a pracích vod z cukrovaru a lihovaru. Předběžně 
dohodnutý termín byl se strany vedení cukrovaru zrušen z důvodu nedokončené kolaudace celého 
areálu závodu. Nový termín exkurze bude domluven v letošním roce v průběhu kampaně (kdy je 
v provozu anaerobní část čistírny).  Přesný termín a rozsah exkurze bude upřesněn v dubnu 2017. 

V roce 2017 dále plánuje skupina zorganizovat diskusní kulatý stůl svých členů. Hlavním tématem 
debaty budou možnosti oživení činnosti skupiny a naplánování samostatného semináře OS POV. 
Členové skupiny zašlou minimálně 2 příspěvky na 12. bienální konferenci VODA 2017. 

Činnost jednotlivých členů bude i nadále zaměřena na intenzivnější vytváření dalších kontaktů 
s odborníky z praxe a na aktivní odbornou pomoc při řešení problémů s odpadními vodami 
v konkrétních závodech. 
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OS Difúzní znečištění  
e-mail: os-dz@czwa.cz; web: http://www.czwa.cz/os/osdz.html 

Ing. Markéta Hrnčírová (vedoucí) 
A.R.C. spol. s r.o., Klimentská 8, 110 00 Praha – Nové Město, 
tel.: +420 222 323 576; e-mail: marketa.hrncirova@arcnet.cz  

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

Odborná skupina Difúzní znečištění (OS DZ) pracuje v rámci asociace CzWA již šestým rokem.  V roce 
2016 ve skupině pracovalo 12 členů  CzWA (z toho 6 má status člena experta) a dalších 5 členů 
skupiny jsou externí spolupracovníci odborné skupiny, kteří nejsou členy CzWA. V redakční radě listů 
CzWA zastupuje skupinu Ing. Markéta Hrnčírová.   

Skupina se v roce 2016 spolupodílela na přípravě semináře „Výroba pitné vody a faktory ovlivňující 
kvalitativní a kvantitativní parametry ve vodárenské nádrži Švihov“, který proběhl 3. října 2016 
v Praze. Členové odborné skupiny (Ing. Hrnčírová a Ing. Holas) spolu se zástupci dalších odborných 
skupin CzWA (Vodárenství a povrchové vody a Biologie vody) se podíleli na organizaci a odborném 
zajištění semináře.  Shrnutí přednášek bylo publikováno v Listech CzWA v rámci časopisu Vodní 
hospodářství.   

Dále se členové skupiny (Ing. Hrnčírová a Ing. Holas) spolupodíleli na organizaci regionálního 
semináře Využívání krajiny a ochrana vod v povodí vodárenské nádrže Švihov-2. diskuzní seminář 
k návrhům opatření. Seminář se konal dne 24.11. v obci Bořetice a byl primárně určen pro zástupce 
obcí a zemědělských podniků v modelovém povodí Bořetického potoka v povodí Želivky. Cílem 
semináře bylo představit opatření navrhovaná v novém Plánu oblasti povodí pro oblast Dolní Vltavy 
a také shrnout platné požadavky na zemědělské hospodaření. Přednášky byly věnovány například 
těmto tématům: podpora retence vody v území, extenzivní čištění odpadních vod, aktuální stav 
požadavků na zemědělské hospodaření, nové funkce v LPIS (krajinné prvky, mokřady), cenné biotopy 
a jejich ochrana (AOPK). 

Někteří členové skupiny prezentovali výsledky výzkumu na českých i zahraničních konferencích 
a seminářích.  

V roce 2017 se členové skupiny zúčastní bienální konference CzWA  a také jsou připravovány dva 
menší semináře. První bude odborný diskuzní seminář (pro cca 20 osob) věnovaný navrhování 
a hodnocení konkrétních opatření pro omezování zdrojů a vlivů difúzního znečištění v konkrétním 
povodí. Seminář připravujeme na červen ve spolupráci s pražskými výzkumnými ústavy 
a univerzitami, ještě bude upřesněno místo a termín konání.   
Druhý seminář je již tradiční setkání se zástupci obcí a zemědělců v povodí Želivky (pro 20-30 osob), 
které bude věnované zemědělskému hospodaření ve vodárenském povodí a ochraně krajiny. Seminář 
je předběžně plánován na přelom října a listopadu 2017 (termín bude ještě upřesněn) a bude 
se konat v obci Arneštovice u Hořepníku.   
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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,  
tel. +420 22044 5127; e-mail: benakova@vscht.cz 

Ing. Eva Podholová, Ph.D. (zástupce vedoucího) 
Memtech, s.r.o., Na Vráži 800, 251 64, Mnichovice 
eva.podholova@memtech.cz 

Odborná skupina Biologie vody (OS BV) funguje šest let a v současné době má 17 členů (z toho 6 
členů expertů). V redakční radě listů CzWA zastupuje skupinu doc. Říhová Ambrožová.   

Skupina se v roce 2016 podílela spolu se skupinami Difúzní znečištění a Vodárenství a povrchové vody 
na přípravě semináře Výroba pitné vody a faktory ovlivňující kvalitativní a kvantitativní parametry 
ve Vodárenské nádrži Švihov, který proběhl 3. října 2016.  Její úloha spočívala především v sepsání 
zprávy o semináři do Listů CzWA.  

Dále se skupina podílela spolu se skupinami Městské čistírny odpadních vod a Vodárenství 
a povrchové vody na organizaci semináře Problematika mikropolutantů při čištění odpadních vod 
a při úpravě vody na vodu pitnou, který proběhl 6. prosince 2016. 

Někteří členové skupiny prezentovali výsledky výzkumu na českých či slovenských konferencích 
a seminářích. Např. Vodárenská biologie (doc. Říhová Ambrožová, Ing. Vejmelková, Ph.D., Mgr. 
Pumann), Nové trendy a postupy při provozování ČOV (prof. Wanner), Pitná voda (Mgr. Pumann), 
Odpadové vody (prof. Wanner, Ing. Růžičková, Ph.D., Ing. Vejmelková, Ph.D., Ing. Proksová) či Nové 
trendy v čistírenství a vodárenství (prof. Wanner) apod. 

V roce 2017 se bude skupina spolupodílet na vytvoření programu pro konferenci Voda 2017. Prof. 
Wanner a Ing. Benáková, Ph.D. jsou členové programového výboru konference. Případně se skupina 
zapojí do dalších potřebných činností jako např. editorství sborníku. 
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OS Vodárenství a povrchové vody 
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 

Odborná skupina byla založena na podzim roku 2011. V roce 2016 se spojila s odbornou skupinou 
Povrchové vody. K 1. lednu 2017 byli do OS zařazeni všichni členové Československé asociace 
vodárenských expertů. Tato asociace fúzovala sloučením s CzWA. 

Mezi hlavní cíle odborné skupiny patří zejména propojení odborníků pracujících na rozhraní témat 
pitná/povrchová/odpadní voda. Skupina je připravena zabývat se aktuálními a očekávanými 
problémy vodárenství a vodárenských systémů a podílet se na připomínkování legislativy a přípravy 
koncepčních materiálů souvisejících s vodárenstvím, pitnou vodou a vodou využívanou k jiným 
účelům. Skupina si klade za cíl vytvořit platformu pro spojení odborného potenciálu všech profesních 
skupin s obdobným zaměřením, ať jsou to obsahově blízké odborné skupiny CzWA, odborné skupiny 
SOVAKu a další. 

Na začátku roku se spojily skupiny Vodárenství a Povrchové vody. Oba obory, které jsou skupinami 
zastřešovány, jsou velmi rozsáhlé a zároveň mají mnoho společných témat. Sloučení skupin pomůže 
zlepšení vzájemné spolupráce, lepší výměně informací a vzniku ad hoc podskupin zaměřených 
na řešení konkrétních problémů. 

V uplynulém roce probíhala jednání a následně příprava fúze spolků sloučením, na základě které 
se spojila Československá asociace vodárenských expertů s naší asociací. Tímto sloučením se nejen 
naše skupina, ale celá CzWA stává jednou z největších odborných společností v České republice. 
Řada našich členů přispěla svojí prezentací na konferenci Pitná voda, která v květnu proběhla 
v Táboře.  

Skupina se také podílela na uspořádání dvou seminářů. Jednalo se o seminář Výroba pitné vody a 
faktory ovlivňující kvalitativní a kvantitativní parametry ve vodárenské nádrži Švihov pořádaný 3. října 
2016 a seminář Problematika mikropolutantů při čištění odpadních vod a při úpravě vody na vodu 
pitnou, 6. 12. 2016. 

V legislativním procesu se uplatnily podněty naší skupiny při přípravě novely zákona o ochraně 
veřejného zdraví, který do vodárenské praxe implementuje zavedení rizikové analýzy a plánu 
bezpečného zásobování, tzv. Water Safety Plans. 

Rok 2017 bude pro skupinu obdobím, kdy bude potřeba hledat nové způsoby práce a komunikace 
mezi členy. Noví členové z Československé asociace vodárenských expertů se postupně hlásí k aktivní 
účasti na spolkové činnosti a kde dni vydání výroční zprávy tak registruje naše odborná skupina 54 
členů. 
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OS Energie a odpadní vody 
e-mail: os-eov@czwa.cz; web: http://www.czwa.cz/os/oseov.html 

Ing. Marcel Gómez, Ph.D. (vedoucí) 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, Teplice, 415 50, gsm. 702 006 702, 
marcel.gomez@scvk.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 Energie a odpadní vody (OS EOV) se etablovala v rámci CzWA v roce 2012. Její 
základní myšlenkou je podpora efektivního nakládání s energií obsaženou v odpadních vodách 
při současném optimálním vynakládání energie na čištění odpadních vod. Jsme přesvědčeni, 
že nakládání s elektrickou energií by mělo být jedním z parametrů posuzování ČOV. Naším cílem 
je podporovat minimalizaci energeticky nevýhodných procesů a optimalizaci energeticky přínosných 
nebo méně náročných procesů čištění odpadních vod. Hlavními činnostmi skupiny jsou publikace 
odborných článků, příprava seminářů a stimulace odborné debaty s cílem ovlivnění legislativy. 

V roce 2016 se OS EOV podílela ve spolupráci s OS TZVČ na realizaci odborného semináře „Každá kWh 
dobrá!!!, konaného 8. března na VŠCHT, konkrétně v prostorách konferenčního centra Sázava. 
Realizovaný seminář byl již druhý v pořadí a tematicky navazoval na obdobně laděný z roku 2014 
Energetické úspory na ČOV. Součástí programu semináře bylo devět odborných příspěvků 
zabývajících se např. efektivním řešením kalového hospodářství ČOV, optimalizací spotřeby elektrické 
energie na ČOV modernizací stávajících zařízení, matematickým modelováním provozních úspor aj. 
Pro poměrně vysokou účast z řad odborníků (přibližně padesát účastníků semináře) jsme se rozhodli 
nadále pokračovat v obdobně laděných akcích v bienálním cyklu, tak abychom zaručili dostatečné 
množství zajímavých příspěvků zejména z provozní praxe. 

I v následujícím roce se budou členové OS EOV věnovat osvětě odborné veřejnosti na tradičních 
odborných akcích. Tou nejvýznamnější z portfolia CzWA bude v následujícím roce bienální konference 
Voda 2017, na jejímž programu plánují svou činností participovat i členové OS EOV. 

Odbornou skupinu doplnil nový člen expert, působící na Technické univerzitě v Liberci: Ing. Lukáš 
Dvořák, Ph.D. a celkový počet jejích členů je v současné chvíli tedy 17. Mezi nimi jsou zástupci 
provozovatelů ČOV, projektantských firem, státních institucí i vysokých škol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

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. Jan Vondra (zástupce vedoucího) 
Aquion, s.r.o., Osadní 324/12a, 170 00  Praha 7 
tel.: +420 283 872 265; e-mail: jan.vondra@aquion.cz 

Zajímáte se o to, jak ušetřit finanční prostředky díky tomu, že použijete správné postupy ve všech 
částech investičního procesu a při provozu a údržbě své infrastruktury tak, abyste měli zajištěnu její 
dlouholetou životnost, dobrou spolehlivost a co nejnižší rychlost obnovy? Pokud ano, je pro Vás 
odborná skupina Životnost a obnova vodohospodářské infrastruktury (OS ŽOVI) pod CzWA. 

Odborná skupina CzWA Životnost a obnova vodohospodářské infrastruktury je nezávislou platformou 
pro setkávání odborníků ze všech oblastí vodního hospodářství, kteří se zabývají oblastí obnovy, 
spolehlivosti a životnosti vodohospodářské infrastruktury nebo příbuznými obory a mají zájem 
na výměně informací. Sdružuje odborníky, kteří se věnují této oblasti s cílem zajistit dlouhodobý 
udržitelný provoz a rozvoj vodohospodářské infrastruktury. 

Životnost infrastruktury přímo ovlivňuje rychlost obnovy a tím množství finančních prostředků, které 
je nutné do infrastruktury pro zajištění její dobré funkce investovat. Pokud zajistíme dobrou fyzickou 
i morální životnost infrastruktury, dlouhodobě ušetříme. Spolehlivost infrastruktury přispívá k nízkým 
provozním nákladům. Cílem naší budoucí práce je dosažení optimální životnosti a spolehlivosti 
vodohospodářské infrastruktury díky zajištění všech potřebných podmínek při procesu plánování, 
projektování, přípravy a realizace a provozu a údržby infrastruktury. Životnost infrastruktury 
je výsledkem spolupůsobení mnoha faktorů, návrhu koncepce, projektu, použitých materiálů 
a technologií, způsobu provádění a celkové kvality výstavby a montáže, správného provozování 
včetně dodržení projektovaných parametrů a pravidelnou a kvalitní údržby a oprav infrastruktury. 
Každá část z tohoto řetězce může mít významný vliv na životnost výsledného celku a jednotlivých 
částí. 

Cílem 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. 

V roce 2016 odborná skupina pracovala na přípravě odborné konference „Otázky výstavby, provozu 
a životnosti vodovodů a kanalizací“. 

V plánu činnosti OS na rok 2017 je organizace odborné konference Otázky výstavby, provozu 
a životnosti vodovodů a kanalizací, která se bude konat ve čtvrtek 13. dubna 2017. Konferenci bude 
předcházet společenský večer, který bude příležitostí k neformálnímu setkání členů odborné skupiny.  
V současné době skupinu tvoří 12 členů z CzWA a několik sympatizantů mimo CzWA. 
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Ad hoc OS Young Water Professionals Czech Republic  

e-mail: ywp@czwa.cz; web: http://czwa.cz/os/ywp.html 
facebook: https://www.facebook.com/YWPcz 

Ing. Iva Johanidesová (předsedkyně) 
Tel.: +420 721 676 969; e-mail: johanidi@vscht.cz 

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

Ing. Luboš Harašta (místopředseda) 
Tel.: +420 777 408 700; e-mail: lubos.harasta@gmail.com 

Mladí odborníci v oboru vody se rozhodli v rámci CzWA spojit síly a vytvořit skupinu Young Water 
Professionals Czech Republic (YWP CZ). Cílem ad hoc skupiny je mj. začlenění k mezinárodnímu 
společenství  YWP, které je součástí International Water Association (IWA). Záměrem YWP CZ 
je sdílení informací a zkušeností z oboru mezi členy mladšími než 35 let. Jejich snahou je propojení 
akademické, veřejné a soukromé sféry za účelem přípravy mladých odborníků do praxe. Činnost 
by měla vést také k zajištění předávání znalostí mezi zkušenými členy CzWA a členy YWP CZ. 

Jeden z jejich prvních cílů bylo představit se. Za tímto účelem uspořádali (Ú)vodní seminář YWP CZ 
„Mladá voda břehy mele“. V brněnské Otevřené zahradě se tak v pátek 17. června 2016 sešlo 48 
účastníků, kteří společně absolvovali pestrý program přednášek. Prezentace pokryly široký okruh 
témat z oboru vody, aby mladí odborníci předvedli, že členové YWP CZ se sdružují napříč oborem. 
Nejprve přišlo na řadu čistírenství, poté vodárenství a v poslední třetině se dostalo i na infrastrukturu 
a plánování. Kromě mladých vystoupili i jejich vzory, experti v oboru, kteří nastupující generaci 
předávali své získané zkušenosti: prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc., Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LLM., 
doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. a doc. Ing. David Stránský, Ph.D. 

Ve zbylé části roku se poté mladí odborníci scházeli v menším množství, méně formálně. V srpnu 
navštívili v Karlových Varech bazénovou technologii KV areny, tamější ČOV a také úpravnu vody 
v Březové. V říjnu YWP CZ spolupracovali s Nadací Partnerství na workshopu k Soutěži pro vodu 
„Od nápadu k realizaci“, který proběhl v rámci brněnského Ekofilmu. V prosinci proběhlo poslední 
setkání mladých odborníků, tentokrát v Praze, kde si prohlédli oddělovací objekt stokové sítě a ÚČOV 
a následně si připravili 3 přednášky týkající se čistírenství. 

V roce 2017 se skupina YWP CZ chystá v květnu uspořádat mikroskopický workshop s prof. RNDr. 
Alenou Sládečkovou, CSc. a Mgr. Gábinou Šťastnou, Ph.D. Ve spolupráci s Nadací Partnerství také 
připravuje veletrh pracovních příležitostí v oboru vody, který by se měl konat v Národní technické 
knihovně. V září, den před konferencí Voda 2017 v Poděbradech plánují mladí odborníci workshop. 
Na poslední setkání v tomto roce se YWP CZ chystají pozvat své kolegy z Rakouska, kteří patří mezi 
nejaktivnější YWP v rámci celé IWA, proto od tohoto setkání očekávají získání inspirace k dalším 
aktivitám. 

Skupina YWP CZ vznikla v průběhu loňského roku, proto aktuální počet členů (26) splňuje její 
očekávání. Ovšem i pro další rok je jednou z priorit propagace skupiny za účelem jejího rozšíření, 
a to o členy aktivní i pasivní. 
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Zprávy z IWA a EWA 

 
International Water Association 
 
Diane d’Arras – prezidentka IWA 2016-2019 
V roce 2016 převzala funkci prezidenta IWA po prof. Helmutu Kroissovi z Rakouska paní Diane d’Arras 
z Francie, dosavadní vice-prezidentka IWA. Paní d’Arras působila v různých pozicích ve francouzském 
vodním průmyslu od různých úrovní v provozech skupiny Suez přes vice-prezidentku pro výzkum 
a vývoj ve společnosti Degrémont, což je vývojová základna Suez, až po poslední pozici výkonné 
viceprezidentky pro vodu v Evropě (Suez Water Europe). Odborníci z ČR se s ní mohli seznámit již 
v r. 2015, kdy jako vice-prezidentka IWA otvírala posterovou sekci 15. IWA konference o velkých ČOV 
v Praze.  

V roce 2016 navštívila paní d’Arras Prahu a dne 21. 7. se setkala se zástupci CzWA prof. Wannerem 
a dr. Srbem v restauraci hotelu Four Seasons. Na tomto setkání byly projednány další plánované 
aktivity CzWA v IWA a oceněna podpora, kterou česká asociace věnovala vzniku české skupiny YWP. 
Bylo rovněž konstatováno, že vzhledem k poloze České republiky by mohla CzWA získat větší 
podporu při rozšiřování aktivit IWA do střední a východní Evropy. Konkrétním výsledkem tohoto 
jednání bude mj. i zasedání vedení IWA v Praze, které se v současné době již připravuje na září 2017. 
 

 
Vice-prezidentka IWA Diane d’Arras v rozhovoru s prezidentem IWA Helmute Kroissem na zahájení 

posterové sekce 15. konference IWA o velkých ČOV v Praze, 2015 
 
European Water Association 

 
Jednání EWA v Mnichově, květen 2016 
V rámci veletrhu IFAT konaného ve dnech od 30. 5. do 3. 6. 2016 zorganizovala EWA (European 
Water Association) i několik zasedání svých orgánů a odborných výborů. Asociace pro vodu ČR má 
nyní zastoupení ve dvou těchto orgánech.  

Rada EWA 
Rada je nejvyšším orgánem EWA, který schvaluje základní dokumenty, rozpočet a další materiály 
k hospodaření asociace, schvaluje rozhodnutí a opatření učiněná výborem v období mezi zasedáními 
Rady. Rada rozhoduje i o strategických materiálech o dalším směřování a aktivitách asociace, apod. 
Rada je tvořena pověřenými delegáty jednotlivých národních členských asociací a prezidentem a vice-
prezidentem asociace. Jednání se zúčastňují jako hosté i generální sekretář a výkonná sekretářka jako 
zástupci administrativy EWA. Letošní jednání bylo o to důležitější, že zasedání v květnu 2015 konané 
v Tiraně v Albánii nebylo usnášeníschopné. To bývá problém, pokud se místo konání zvolí v lokalitě, 
která je příliš vzdálená, dopravně špatně dostupná či jinak komplikovaná.  
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Zasedání Rady zahajuje prezident zprávou o aktivitách v uplynulém roce. Letos 
mj. referoval o několika strategických cílech, jejichž plnění začalo již v uplynulém roce a budou 
aktuální i pro nejbližší období, zejména:  

 významně zviditelnit asociaci a zvýšit reputaci mezi členy evropské profesní komunity;  

 více se soustředit na prohlubování povědomí veřejnosti o aktuálních problémech ochrany 
vod a zásobování pitnou vodou v Evropě;  

 vytvářet nová a vylepšovat existující spojení a vztahy EWA s Komisí EU a dalšími orgány 
zúčastňujícími se tvorby evropské vodní politiky.   

Rada EWA dále projednala a schválila nový typ akcí, které by měly být spojeny s tzv. zelenými 
hlavními městy Evropy. Evropská komise uděluje každý rok tento čestný titul některému z evropských 
měst. Idea je uspořádat vždy při této příležitosti ve vítězném městě odbornou konferenci/seminář 
EWA ve spolupráci s národním členem EWA z dané země na téma, které je aktuální jak pro danou 
zemi, ta i pro ostatní členy EWA. První taková akce se konala 13. září 2016 v Ljubljani. Tématem 
semináře bylo Bio-energy and by-product recovery in integrated water management. Pro rok 2017 
byl zeleným hlavním městem Evropy vyhlášen Essen a příprava semináře pod odbornou patronací 
ETSC právě začíná.  

K dalším akcím schváleným Radou EWA patřily tyto: 
- 12. EWA konference v Bruselu, 8. 11. 2016 na téma: EU Water Policy and Sustainable 

Development 
- Evropský den v rámci veletrhu WASSER BERLIN v květnu 2017 
- 2. EWA jarní konferenci, Lisabon, Portugalsko, květen 2017 

Ročenka EWA 2016/2017 
Rada EWA rovněž projednala nové vydání Ročenky EWA na období 2016/2017 a poděkovala 
pracovníků sekretariátu a členům ETSC za její přípravu. V tištěné podobě byla ročenka poprvé 
distribuována v průběhu veletrhu IFAT, její elektronickou verzi ve formátu PDF lze stáhnout z adresy: 
http://www.ewa-online.eu/yearbook.html  

K standardním pasážím reprezentujícím EWA jako celek i její národní a korporátní členy byla 
přiřazena i technická zpráva z velmi úspěšného semináře Intenzivní deště ve městech, kde byla 
mj. prezentována i protipovodňová ochrana nové vodní linky ÚČOV Praha.  

Na závěr jednání zvolila Rada vrcholné představitele asociace pro další dvouleté období 2017 - 2019. 
José Matos (PT) byl zvolen do funkce President-elect a Bjørn Kaare Jensen (DK) do funkce Vice 
President. 
 

  
Nové výstaviště Mnichov – místo konání jednání 
Rady EWA a ETSC v průběhu veletrhu IFAT 

Členové Rady EWA na stánku vodohospodářských 
společností 
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Jednání ETSC 
Prof. Wanner se jako řádný člen zúčastnil i jednání výboru ETSC (European Technical and Scientific 
Committee). Tento výbor zodpovídá zejména za odborný obsah seminářů, konferencí a jiných 
odborných akcí EWA. Zároveň funguje jako přípravný a programový výbor série sympozií 
organizovaných vždy paralelně s veletrhem IFAT. Letos se jednalo již o 18. ročník sympozia a hlavním 
tématem dvoudenní akce bylo: Challenges arising from Micro-Pollutants in Wastewater, Water, and 
Environment. Z akce byl vydán i sborník editovaný ETSC a jeho kopii zdarma lze objednat na e-
mailové adrese: EWA, Mona Lorvik, Office Coordinator lorvik@ewa-online.eu  

Členové ETSC se podíleli i na přípravě a náplní semináře v Ljubljani 2016 a připravují odbornou náplň 
akce v Essenu 2017. Na podzimním zasedání ETSC v Ljubljani bude rovněž již zahájena příprava 
19. ročníku evropského vodního sympozia pro IFAT 2018.  
 

  
Přítomní členové ETSC  

 
Prezident EWA Dr. Károly Kovács z Maďarska otevírá 
18. ročník IFAT evropského vodního symposia 

 
Více o činnosti i členech výboru lze nalézt též na webové stránce: http://www.ewa-
online.eu/etsc.html  
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Prestižní ocenění IWA pro zakládajícího člena CzWA 

Dne 15. září 2016 podepsal prezident IWA (International Water Association) profesor Helmut Kroiss    
z Rakouska certifikát, který osvědčuje zvolení prof. Ing. Jiřího Wannera, DrSc. z Ústavu technologie 
vody a prostředí VŠCHT Praha mezi tzv. IWA Distinguished Fellows. V certifikátu prezident IWA uvádí, 
že zvolení profesora Wannera do této kategorie členství je projevem uznání mimořádných úspěchů 
v profesi a v práci pro sdružení. Zvolení mezi Distinguished Fellows je jedním z nejvyšších ocenění 
individuálních členů. V příslušném článku stanov se uvádí: „Distinguished Fellows jsou špičkoví vodní 
profesionálové, uznávaní pro své jedinečné příspěvky k pokroku vodní vědy a technologie, vodního 
hospodářství a k podpoře poslání a cílů IWA“. Skupina Distinguished Fellows slouží rovněž jako 
konzultanti Rady ředitelů při důležitých rozhodnutích o dalším směřování asociace. Profesor Wanner 
je jedním z 30 Distinguished Fellows z celého světa a první z regionu střední a východní Evropy. Volba 
radou ředitelů IWA proběhla na základě doporučení příslušného výboru IWA, kterému předsedají 
profesor David Garman z University of Wisconsin, Milwaukee a Dr. Julian Sandino, vice-prezident 
CH2M HILL z Kansas City, Missouri. Nominaci profesora Wannera podala Asociace pro vodu ČR 
(CzWA), nominaci dále podpořili tři stávající Distinguished Fellows, a sice Dr. James Barnard z USA, 
prof. Gustaf Olsson ze Švédska a prof. Wilderer z Německa. 

Profesor Wanner začal pracovat v IWA (tehdy působící jako IAWPRC) v roce 1986 jako sekretář 
Československého národního komitétu. Od roku 1994 zastupuje Českou republiku v nejvyšším orgánu 
asociace, tzv. Governing Assembly. V roce 1988 založil skupinu specialistů pro populační dynamiku 
aktivovaného kalu, kterou vedl až do roku 1997. V publikacích z té doby rozpracoval principy 
populační dynamiky a propagoval nové metody identifikace významných mikroorganismů 
aktivovaného kalu s použitím genových sond. V roce 1991 se stal členem vedení další skupiny 
specialistů, a sice pro navrhování, provoz a ekonomiku velkých čistíren odpadních vod. Působil také 
jako člen přípravných výborů konferencí této skupiny konaných ve čtyřletých intervalech, přičemž 
v letech 1991, 2003 a2015 uspořádal tyto konference v Praze. V období 1999-2007 byl sekretářem 
této odborné skupiny a v letech 2003 – 2015 jí vedl jako její předseda. V roce 2013 spolupředsedal 
s profesorem Jenkinsem z Kalifornie mimořádné konferenci IWA ke sto letům aktivačního procesu 
konané v Essenu. V posledních letech se profesor Wanner věnuje kromě vlastního čištění odpadních 
vod i problematice jejich opětovného využívání jako jedné z možných odpovědí na postupující sucho. 
Za svou práci v oblasti aktivačního procesu obdržel profesor Wanner od IWA i další ocenění, a sice 
cenu Arderna a Locketta (pojmenovanou po vynálezcích aktivačního procesu) v r. 2009 a v r. 2010 
Cenu za vynikající služby pro rozvoj oboru a IWA. V roce 2011 postoupil do kategorie IWA Fellows. 

Medaile Čestného člena Maďarské asociace pro vodu pro prof. Wannera 
Ve středu dne 1. 6. 2016 předal prezident HWA dr. Károly Kovács na stánku EWA na veletrhu IFAT 
v Mnichově profesoru Jiřímu Wannerovi medaili Čestného člena Maďarské asociace pro vodu HWA 
(maďarsky MaSzeSz). Čestné členství bylo uděleno za přínos oboru a jako poděkování za pomoc 
při vzniku a zahájení činnosti HWA. 
 

 
Certifikát The IWA Distinguished Fellow Prof. Wanner s předsedou ETSC Fabiem Tatanem a 

zástupcem HWA Miklosem Patzingerem 
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Konference a semináře  

 

Název: ČOV s kapacitou pod 10000 EO:„Rizika a provozní možnosti“ ve světle 
připravované legislativy 

Místo: Brno 

Termín: 10. února a 20. dubna 2016 

Anotace: Cílem bylo na provozně ověřených, praktických příkladech a s využitím 
nejnovějších informací nabídnout možná řešení a postupy, případně rozbory 
problematiky vedoucí k možnosti snížení hrozících poplatků nebo technická 
doporučení snižující emise znečištění na takovou míru, kdy už zpoplatnění 
dle připravované legislativy nemusí hrozit. 

Organizace: CzWA a odborná skupina při CzWA Řešení extrémních požadavků, Vodárenská 
akciová společnost a.s. 

Účastníků: více než 90 

Výstupy:  Prezentace přednášek v pdf formátu, souhrn obsahů přednášek ve sborníku  

a na webových stránkách skupiny OS REP. 

 

Název: Každá kWh dobrá!!! 

Místo: Konferenční centrum Sázava, Praha 

Termín: 8. března 2016 

Anotace: Konaný seminář, který byl tematicky zaměřen na energetické úspory, byl 
poskládán z devíti příspěvků věnovaných, jak praktickým poznatkům z provozu 
čistíren odpadních vod, tak i z příspěvků teoretických či jinak osvětových.  

Z prezentací, ve kterých přednášející sdíleli své či zprostředkované, zkušenosti, 
vyberme např. Možnosti energetických optimalizací na ČOV a ÚV (přednášející 
p. Švestka), Intenzifikace kalového hospodářství ČOV Třebíč (Ing. Foller), 
Energetika ČOV pod 10 000 EO s anaerobní stabilizací kalu (Dr. Procházka). 
Z prezentací zaměřených více teoreticky pak jistě zaujal Dr. Škorvan, který 
seznamoval účastníky s možnostmi matematického modelování úspor na ČOV. 

Nicméně po všech odborných příspěvcích, následovala velmi často bohatá tvůrčí 
diskuse, která zajímavě doplňovala přednesené informace o zkušenosti účastníků 
semináře. Přednášky nebyly zaměřovány pouze na komunální ČOV, tak jako tomu 
bylo např. v případě Ing. Loužeckého s přednáškou: Dopady modernizace ČOV 
na spotřebu el. energie u vybraných ČOV: ČOV Litoměřice, ČOV Varnsdorf, ČOV 
Hošťka, ale i na čištění průmyslových odpadních vod z potravinářského, či ropu 
zpracujícího průmyslu v příspěvku Dr. Rosenberga. 

Organizace: CzWA a odborné skupiny při CzWA Energie a odpadní vody, Technologické zařízení 
pro vodárenství a čistírenství. 

Účastníků: více než 50 

Výstupy:  prezentace přednášek v pdf. formátu, souhrn obsahů přednášek v Listech CzWA 
(04/16), přednášky byly zpřístupněny účastníkům semináře na webu CzWA. 
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Název: Kaly a Odpady 2016 

Místo: Senec, Slovensko 

Termín: 17. - 18. března 2016 

Anotace: Tradiční bienální konference (střídavě v ČR a SR), o nejnovějším vývoji 
v praktických zkušenostech z oblasti kalů a odpadů. 

Organizace: AČE SR, OS KaO 

Účastníků: 120 

Výstupy:  tištěný sborník 

 

Název: Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod 

Místo: Moravská Třebová 

Termín: 5. - 6. dubna 2016 

Anotace: V dubnu 2016 proběhl XXI. ročník semináře, který se zabývá novými postupy 
a zkušenostmi při provozování čistíren odpadních vod. 

Bylo předneseno celkem 17 odborných témat a 2 prezentace sponzorů, které byly 
rozděleny do 5 tematických bloků.  

První den semináře byl věnován nové legislativě ve vodním hospodářství, 
inovativním přístupům v čištění odpadních vod a zahraničním poznatkům 
z provozování ČOV, výzkumu a vývoje. 

Druhý den semináře byl zaměřen na provozní zkušenosti, novinky z provozů ČOV 
a nové technologie. 

Organizace: VHOS, a.s., Moravská Třebová ve spolupráci s CzWA, odbornou skupinou Městské 
čistírny odpadních vod 

Účastníků: registrováno 325 účastníků, včetně 39 vystavujících firem  

Výstup: Tištěný sborník, souhrn obsahů přednášek v Listech CzWA (07/16) 

 

Název: Chytré hospodaření s vodou – možnosti finanční podpory 

Místo:  Hradec Králové, Brno, Ústí n. L., Ostrava, Plzeň, Praha 

Termín: 21.4., 22.4., 25.4., 28.4., 29.4. a 4.5.  2016 

Anotace: cyklus seminářů v rámci Prioritní osy 01 Zlepšování kvality vody a snižování rizika 
povodní, Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 (Aktivita 1.3.2) 
a Národního programu Životního prostředí Prioritní oblast 1 Voda (podoblast 1.5) 

Organizace: SFŽP 

Účastníků cca 200 

Výstupy:  Prezentace na webu SFŽP 

 

Název: Domovní ČOV po změnách v legislativě 

Místo: Konferenční centrum Sázava, Praha 

Termín: 26. dubna 2016 

Anotace: Cílem semináře bylo ukázat, jak se dotknou úpravy provedené v nařízení vlády 
o  vypouštění do vod povrchových (NV 401/2015 Sb.) a do vod podzemních (NV 
57/2016 Sb.), jestli je reálné dosahovat pomocí domovních čistíren (široké 
spektrum technologií) požadovaných výsledků jak při testování v laboratoři, tak 
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zejména v praxi. Kromě dosažitelných hodnot se přednášky dotýkaly také zkoušení 
ČOV, odběrů vzorků z malých ČOV, provádění revize domovních ČOV, zpracování 
hydrogeologických posudků z pohledu NV 57/2016 Sb., ale také velice úzce 
souvisejícího a aktuálního tématu – co s kaly z domovních ČOV, rizika 
při manipulaci a zacházení s kaly apod. 

Organizace: OS Malé a domovní čistírny a odlučovače 

Účastníků: 45 

Výstupy: prezentace přednášek v pdf formátu 

 

Název: ČOV pro objekty v horách 

Místo:  Krkonoše, Špindlerův Mlýn, Hotel VZ Bedřichov 

Termín: 12. – 13. května 2016 

Anotace: Cílem semináře bylo tentokráte stručné shrnutí nové legislativy pro domovní ČOV, 
na které navazovaly aktuální zkušenosti v oblasti domovních ČOV, přičemž všichni 
přednášející se soustředili zejména na souvislosti s horskými oblastmi 
a specifickou problematiku čištění vod v horách u samostatně stojících objektů 
(bez připojení na kanalizaci), případně na extrémně nepravidelně provozované 
rekreační objekty se silně rozkolísaným zdrojem odpadní vody v rámci ročního 
horizontu.  

Diskutovány byly kromě možností a realizací nových poznatků v oblasti 
kořenových čistíren také moderní trendy „NASS“, zaměřující se na řešení sanity, 
resp. odpadní vody přímo u zdroje.  Všechny přednášky byly tematicky propojené, 
postupně se tedy od zdroje odpadní vody přešlo až k samotné likvidaci (zásakem, 
vliv na podzemní vodu, vliv půdního prostředí, hydrogeologie), zmíněna byla také 
kalová linka, resp. možnosti likvidace kalů v chráněných krajinných územích. 

Organizace: OS Malé a domovní čistírny a odlučovače 

Účastníků: 45 

Výstupy: prezentace přednášek v pdf formátu 

 

Název: Konference YWP CZ 

Místo: Otevřená zahrada, Brno 

Termín: 17. června 2016 

Anotace: Cílem semináře bylo představení skupiny YWP CZ s ohledem na pestré zaměření 
jejích členů: vodárenství, čistírenství, infrastruktura a plánování. 

Organizace: CzWA a OS YWP CZ 

Účastníků: 48 

Výstupy:  Abstrakty přednášek v elektronickém sborníku 

 

Název: Výroba pitné vody a faktory ovlivňující kvalitativní a kvantitativní parametry ve 
VN Švihov na Želivce 

Místo: zasedací sál Magistrátu hlavního města Prahy, Praha 1 

Termín: 3. října 2016 

Anotace: Cílem semináře bylo shrnout výsledky a trendy monitoringu u problémových 
ukazatelů kvality vody ve vodárenské nádrži a jejím povodí, vyhodnotit hlavní 
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rizika a zdroje znečištění v povodí (produkce znečištění z odpadních vod malých 
sídel a živiny, NL a pesticidní látky z plošných zemědělských zdrojů), navrhnout 
možnosti řešení rizik v povodí a také doporučit úpravu technologie pro zajištění 
dlouhodobého vodárenského využití tohoto vodárenského zdroje. 

Organizace: CzWA a odborné skupiny při CzWA Vodárenství a povrchové vody, Biologie vody, 
Difúzní znečištění 

Účastníků: cca 60 

Výstupy:  prezentace přednášek v pdf formátu, souhrn obsahů přednášek byl publikován 
v Listech CzWA   

 

Název: XVI. ročník konference Městské vody 

Místo: Velké Bílovice 

Termín: 6. -7. října 2016 

Anotace: XVI. ročník konference se tradičně zaměřoval na problematiku odvádění vod 
z urbanizovaných území, a to zejména na koncepční otázky městského odvodnění, 
případové studie a nové technologie. 

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

Účastníků: cca 210 

Výstupy:  tištěný sborník 

 

Název: Školení OZO k provádění revizí vodních děl 

Místo:  Konferenční centrum Sázava, Praha 

Termín: 15. listopadu 2016 

Anotace: Cílem semináře bylo objasnění pojmů, týkajících se specifických zdrojů odpadních 
vod (druhy, množství, kvalita, charakteristika), čistírenské technologie realizované 
u malých ČOV, přičemž u každé technologie byla kladena pozornost na nejčastější 
příčiny poruch. Přednášky zahrnovaly také možnosti uplatnění telemetrie 
a automatizace provozu, přičemž přednášející poukazovali na vlastní zkušenosti 
z revizí prováděných na vybraných technologických řešeních. 

Další přednášky se zaměřovaly na posuzování a ověřování stálosti vlastností 
čistíren odpadních vod do 50 EO dle EN 12566-3+A2 a EN 12566-6, zkušenosti 
s provozem a vyhodnocováním účinnosti čištění čistíren odpadních vod do 50 EO. 
V neposlední řadě byli účastníci seznámeni s aktuálním formulářem pro provádění 
technických revizí vodních děl, ohlášených podle § 15a Vodního zákona. 

Organizace: OS Malé a domovní čistírny a odlučovače 

Účastníků: 30 

Výstupy: prezentace přednášek v pdf formátu 

 

Název:   Využívání krajiny a ochrana vod v povodí vodárenské nádrže Švihov 

  2. diskuzní seminář k návrhům opatření 

Místo: Zasedací místnost OÚ obce Bořetice, okres Pelhřimov 

Termín: 24. listopadu 2016 

Anotace: Seminář byl primárně určen pro zástupce obcí a zemědělských podniků 
v modelovém povodí Bořetického potoka v povodí Želivky. 
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Cílem semináře bylo představit opatření navrhovaná v novém Plánu oblasti povodí 
a také shrnout platné požadavky na zemědělské hospodaření.  

Přednášky byly věnovány například konkrétním tématům: 

podpora retence vody v území, extenzivní čištění odpadních vod, aktuální stav 
požadavků na zemědělské hospodaření, nové funkce v LPIS (krajinné prvky, 
mokřady), cenné biotopy v povodí Bořetického potoka (AOPK) 

Organizace: zástupci Svazku obcí Hořepnického regionu, zástupci odborné skupiny OS DZ 
CzWA 

Účastníků: cca 30 

Výstupy:  prezentace přednášek v pdf formátu, písemný zápis ze semináře 

 

Název: Problematika mikropolutantů při čištění odpadních vod a při úpravě vody na 
vodu pitnou 

Místo: Konferenční centrum Sázava, Praha 

Termín: 6. prosince 2016 

Anotace: Cílem semináře bylo ukázat v jakém stavu problematika mikropolutantů v oblasti 
čištění odpadních vod a v oblasti úpravy vody na vodu pitnou momentálně je. 
Významným impulzem pro zabývání se touto problematikou je tendence odpadní 
vody recyklovat a dále využívat v různých lidských činnostech. Mezi odborníky 
bývá často diskutována otázka, zda mají být mikropolutanty odstraňovány již na 
čistírně či až na vodárně. Jednotlivé přednášky se zabývaly legislativou 
mikropolutantů, definicí mikropolutantů, zahraničními zkušenostmi 
s odstraňováním mikropolutantů z odpadních vod a výsledky výzkumu v této 
oblasti v ČR. V oblasti pitných vod byla probírána témata plošné a bodové zdroje 
znečištění v povodí Vltavy, pesticidní látky v podzemních vodách, konkrétní řešení 
havarijního znečištění pesticidy v oblasti vodního zdroje.  

Organizace: CzWA a odborné skupiny MČOV, Vodárenství a povrchové vody, Biologie vody 

Účastníků: více než 50 

Výstupy:  prezentace přednášek v pdf formátu, souhrn obsahů přednášek v Listech CzWA 
(01/17), dále byl souhrn přednášek nabídnut pro otištění časopisu SOVAK 
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Plánované vodohospodářské akce 2017 

 

NÁZEV AKCE TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 

Vodárenská biologie 1. – 2. února Praha 

7. konference Řešení extrémních požadavků na čištění 

odpadních vod 

23. - 24. února Blansko 

Praktické poznatky z optimalizací provozu komunálních 

ČOV 

8. března Praha 

Voda Zlín 17. – 18. března Zlín 

Wasser Berlin International 2017 28. – 30. března Berlín 

Podzemní vody ve vodárenské praxi 29. – 30. března Jablonné n. Orlicí 

Nové metody a postupy při provozování ČOV 4. – 5. dubna Moravská Třebová 

Otázky výstavby, provozu a životnosti vodovodů a 

kanalizací 

12. - 13. dubna  Praha 

Vybrané problémy čerpací techniky ve vodním 

hospodářství 

26. dubna Praha 

ČOV pro objekty v horách 18. – 19. května Krušné hory 

Veletrh VODOVODY a KANALIZACE 23. – 25. května Praha 

14th IWA/IAHR International Conference on Urban 

Dranaige 

10. – 15. září Praha 

Hydroanalytika 2017 12. – 13. září Hradec Králové 

Pitná voda 2017 19. – 21. září Trenčianské Teplice 

12. bienální konference a výstava VODA 2017 20. – 22. září Poděbrady 

Městské vody 5. – 6. října Velké Bílovice 

AQUA Ukraine  7. – 9. listopadu Kyjev, Ukrajina 

Nové trendy v čistírenství a vodárenství 14. listopad Soběslav 

Mechanické stupně malých ČOV - interní seminář OS REP 11. listopad Rybníky 
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14th IWA/IAHRA International Conference on Urban Drainage 
Kongresové centrum Praha, 10. - 15. září 2017 
Pořadatel: Asociace pro vodu ČR a České vysoké učení technické v Praze 

Přípravy největší mezinárodní konference o městském odvodnění byly v roce 2016 v plném proudu. 
Byl doladěn program konference s rozdělením do témat a podtémat pro podávání příspěvků, byl 
sestaven mezinárodní programový výbor konference, mezinárodní vědecká komise a komise 
pro cenu Poula Harremoëse, o niž soutěží mladí účastníci konference do 35 let.  Byla rovněž vypsána 
výzva k podání návrhů organizovat v rámci konference speciální tematické sekce. Z došlých 15 návrhů 
programový výbor schválil vypsání 12 speciálních sekcí. 

Organizační výbor konference se intenzivně věnoval propagaci, v roce 2016 zejména na konferencích 
Novatech v Lyonu ve Francii a International Low Impact Development Conference v Pekingu v Číně. 
Pro konferenci Novatech bylo natočeno propagační video, ukazující sociologický experiment na téma 
„Co vás napadne, když se řekne Městské odvodnění“, které je ke zhlédnutí na www.icud2017.org. 
 
 
12. bienální konference a výstava VODA 2017 
Kongresové centrum Lázeňská Kolonáda, Poděbrady 20. – 22. září 2017 
Pořadatel: Asociace pro vodu ČR z.s.  

CzWA začala v loňském roce připravovat již 12. bienální konferenci VODA 2017. Konference 
je pravidelně pořádána od roku 1995. Programový výbor vybral pro další ročník témata z těchto 
oblastí: technické a právní problémy ochrany vod, opětovné využívání vod, decentralizované řešení 
odpadních a srážkových vod, inovativní postupy a technologie, povrchové vody, úprava vody 
a zásobování pitnou vodou, měření, monitoring, řízení, nutrienty a energie, polutanty v odpadních 
vodách a ve vodním prostředí. Jedna sekce přednášek bude také věnována vizionářům v našem 
oboru. 

Konference bude třídenní, přičemž první dva dny budou probíhat přednášky v plenární sekci 
a následně v jednotlivých odborných sekcích. Třetí den se uskuteční exkurze. Konference je určena 
nejen pro komerční sféru dodavatelů výrobků a technologií či provozovatelů vodárenských 
a čistírenských zařízení, ale také akademickou a vědecko-výzkumnou sféru. Konference bude 
po celou dobu konání provázena výstavou a prezentací firem. V rámci konference je také vyhlášená 
posterová soutěž o Cenu předsedy CzWA, v níž jsou posuzována sdělení v kategorii Aplikovaná věda, 
technologie a inženýrství a Výzkum a vývoj. 

Více informací ke 12. bienální konferenci a výstavě VODA 2017 naleznete také na webových 
stránkách http://www.czwa.cz/voda2017/index.php 
 

 
 

Stánek ICUD2017 na LID2016 v Pekingu Koncertní zahájení společenského večera VODA 2015 
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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 

GSM +420 737 508 640 

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

E-mail czwa@czwa.cz 

Webové stránky http://www.czwa.cz 

ČLENSKÁ ZÁKLADNA 

Počet členů individuálních 324  

…z toho členů expertů 203  

Počet členů korporativních 50  

HOPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK za rok 2015 

Výnosy 970 tis. Kč 

Náklady 1 003 tis. Kč 

Výsledek                                                        -33 tis. Kč 
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Korporativní členové 

  

 
ABESS, s.r.o. 

Türkova 828 149 00 Praha 4 
tel.: 233 313 086, fax.: 233 313 086 
www.abess.cz,  abess@abess.cz 

AERZEN CZ s.r.o. 

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

ALFA LAVAL spol. s r.o. 

Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8  
tel.: 234 710 700, fax.: 234 710 705  
www.alfalaval.cz  
katerina.caslavova@alfalaval.com 
 

ANTAREZ- AZV, s.r.o. 

U hřiště 82/2  750 02 Přerov – Dluhonice 
tel.: 581 212 591, fax.: 581 212 505 
www.antaresazv.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 
 

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 
marcela.cesalova@arko-brno.cz  
 

ASIO 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 Praha 5 - Smíchov  
tel.: 602 709 689 
www.ater.cz,  ater@ater.cz 

Bazénplast 

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

DHI a.s. 

Na Vrších 5  100 00 Praha 10 
tel.: 267 227 111, fax.: 271 736 912 
www.dhi.cz, k.pryl@dhi.cz, m.mata@dhi.cz  

DISA s.r.o. 

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

DONAUCHEM s.r.o. 

Za Žoskou 377  288 02 Nymburk 
tel.: 317 070 244, fax.: 317 070 230 
www.donauchem.cz,  lmaxova@donachem.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 
milos.volenec@cz.endress.com 
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ENVI – PUR s.r.o. 

Wilsonova 420  392 01 Soběslav 
tel.: 381 203 211, fax.: 381 251 739 
www.envi-pur.cz,  envi-pur@envi-pur.cz 

FONTANA R s.r.o. 

Příkop 4  602 00 Brno 
tel.: 545 175 851, fax.: 545 215 933 
www.fontanar.cz,  fontanar@fontanar.cz 

FORTEX – AGS, a.s. 

Jílová 1550/1  787 92 Šumperk 
tel.: 583 310 111, fax.: 583 215 070 
www.fortex-ags.cz,  krnavek@fortex-ags.cz 

GESS – CZ, s.r.o. 

Teplická 226  753 01 Hranice 
tel.: 581 677 777, fax.: 581 677 702 
www.gess.cz,  gess@gess.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 14  415 01 Teplice 
tel.: 417 500 562, fax.: 417 559 510 
www.hydrosystemy.cz 
info@hydrosystemy.cz 

HUBER CS spol. s r.o. 

Cihlářská 19  602 00 Brno 
tel.: 541 215 635, fax.: 541 216 835 
www.hubercs.cz,  doskocil@hubercs.cz 

CHEMCOMEX Praha, a.s. 

Elišky Přemyslovny 379  156 00 Praha 5 
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,  secretary@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, 
vera.novotna@kemifloc.cz 

K&K TECHNOLOGY a.s. 

Koldinova 672  339 01 Klatovy 
tel.: 376 356 111, fax.: 376 322 771 
www.kk-technology.cz 
obchod@kk-technology.cz 

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. 

Okružní 19a  638 00 Brno 
tel.: 549 149 500    
www.kpria.cz,  jpalcik@kpria.cz  

KUNST spol. s r.o. 

Palackého 1906  753 01 Hranice 
tel.: 581 606 441, fax.: 581 606 941 
www.kunst.cz,  jaroslav.boran@kunst.cz 

LINDE GAS a.s. 

U Technoplynu 1324  198 00 Praha 9  
tel.: 548 124 129, fax.: 548 217 411 
www.linde-gas.cz,  martin.vlcek@linde.com  

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. 

Žatecká 110/2  110 00 Praha 1 – StaréMěsto 
tel.: 737 255 250, fax.: 257 532 306 
www.pvs.cz,  hornerj@pvs.cz 

PREFA KOMPOZITY a.s. 

Kulkova 10/4231  615 00 Brno 
tel.: 541 583 208, 297, fax.: 549 254 556 
www.prefa-kompozity.cz, kompozity@prefa.cz 

První brněnská strojírna Velká Bíteš a.s. 

Vlkovská 279  595 12 Velká Bíteš 
tel.: 566 822 111, fax.: 566 822 135 
www.pbsvb.cz,  info@pbsvb.cz 
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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 

QH SERVIS spol. s r.o. 

Pivovarská 274  686 01 Uherské Hradiště 
tel.: 572 545 646, fax.: 572 545 931 
www.qhservis.cz,  info@qhservis.cz 

REKUPER SYCHROV s.r.o. 

Husa 28  463 44 Pačeřice 
tel.: 482 464 611, 485 159 092   
www.rekuper.cz,  potuzak@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, fax.: 573 399 098 
www.satturn.cz,  satturn@satturn.cz 

SMP CZ a.s. 

Pobřežní ulice 667/78  186 00 Praha 8 
tel.: 222 185 111    
www.smp.cz,  pavlic@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 

        https://www.steinzeug-keramo.com/    
        kozlik@keramo-kamenina.cz  

 

ŠEBESTA spol. s r.o. 

Svatoborská 591  697 01 Kyjov 
tel.: 518 612 307, fax.: 518 612 309 
www.sebesta.cz,  vasickova@sebesta.cz 

THESEP s.r.o. 

Na Návsi 525/6a  109 00 Praha 10  
tel.: 602 346 914 
info@thesep.cz 

TopolWater, s.r.o. 

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

VHOS, a.s. 

Nádražní 6  571 01 Moravská Třebová 
tel.: 461 357 132, fax.: 461 357 190 
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 

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 

Soběšická 820/156  638 00 Brno 
tel.: 545 532 362, fax.: 545 222 674 
www.vastd.cz,  info@vastd.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,  kaspar@ekomonitor.cz 

VTA Česká republika, spol. s r.o. 

Větrná 72  370 05 České Budějovice 
tel.: 385 514 747, fax.: 385 514 748,  
www.vta.cc,  j.losonsky@vta.cc  

 
  



38 
 

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 
water environment protection. 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 field of 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 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 of seminars, colloquia, conferences, schoolings, exhibitions, and technical excursions, 

 Active participation at 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 2016, there were thirteen regular 
specialists groups: 
 

 Urban drainage  Municipal wastewater treatment plants 

 Industrial wastewaters  Small and domestic wastewater treatment plants and separators 

 Diffuse pollution  Solutions of extreme requirements on wastewater treatment 
  Sludges and wastes 

 Water biology  Analysis and measurement 

 Energy and waste water  Service life and rehabilitation of urban water infrastructure 

 Water treatment and 
surface waters 

 Technological devices for drinking water and wastewater 
treatment 

 
In 2016 a new group of Young Water Professionals (YWP) was founded aiming at becoming a part 
of the YWP international community within the framework of the International Water Association. 

In 2016 CzWA associates 324 individual members and 50 corporations. The total revenues were 970 
thousands CZK and total costs 1,003 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  





www.czwa.cz




