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Úvodní slovo předsedy 
 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, přátelé, 

 jsem rád, že mohu po roce opět  konstatovat, že spolkový život CzWA 
je čilý a rušný. Mám dokonce pocit, že intenzita naší činnosti se zvyšuje a 
renomé CzWA ve společnosti roste. Určitě za to dílem může příroda, která vodu 
a procesy s ní spojené stále více tlačí do mediálního popředí, ale aktivní přístup 
našich členů dává těmto výzvám konkrétní obrysy a nabízí dlouhodobě 

udržitelná řešení. Díky Vám za to! 

 Troufám si říci, že z hlediska budoucnosti CzWA byl rok 2019 zlomový, došlo k omlazení 
výboru, změnám v organizaci bienální konference VODA, k oficiální registraci YWP CZ v rámci IWA a 
také se ukázalo, že témata, která jsme na IDEOCONu zvolili jako vlajková, jsou opravdu aktuální a 
společensky zajímavá. Věřím, že toto vše pomůže zajistit kontinuitu fungování CzWA v kontextu 
vývoje vodního hospodářství v České republice. 

 V roce 2019 naše odborné skupiny uspořádaly 16 akcí s návštěvností téměř 2000 účastníků. 
Zmínil bych 13. bienální konferenci VODA, která dosáhla rekordní účasti za celou svou historii, a to 
téměř 300 delegátů. I v mezinárodním měřítku se nám daří, byla uspořádána konference YWP pro 
střední a východní Evropu a dostali jsme přiděleno pořadatelství konference IWA Water Loss na rok 
2022. 

 Je zřejmé, že i v dalších letech bude práce více než dost a pevně věřím, že CzWA 
prostřednictvím svých členů bude nadále přispívat k rozvoji vodního hospodářství. A to hledáním 
nejenom chytrých, ale zejména moudrých řešení, neboť jak řekl Albert Einstein: „Chytrý člověk vyřeší 
problém. Moudrý člověk se mu vyhne.“ 

 

 

S přátelským pozdravem a Vodě zdar! 
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Výbor CzWA   

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

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

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

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

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

Ing. Filip Harciník 
koordinace YWP CZ 
 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice 
Tel: +420  720 979 702 
email: filip.harcinik@scvk.cz 

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

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

Ing. Andrea Benáková, Ph.D. 
projekty, dotace 
 
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 
Fakulta technologie ochrany prostředí 
Technická 5, 166 28 Praha 6 – Dejvice 
Tel.: +420 220 445 127 
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. Tomáš Kučera, Ph.D. 
vzdělávání, komunikace, PR 
 
Vysoké učení technické v Brně 
Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí 
Žižkova 17, Brno, 602 00 
Tel: +420 541 147 723 
email: tomas.kucera@vut.cz 

 



5 
 

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 2019 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 oslavila již svůj 13. ročník. CzWA je též 
organizátorem mezinárodních konferencí IWA. 
 

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

 
 
GSM: 
E-mail: 
Web: 

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

Jednání výboru 
Výbor CzWA se sešel 6. 2. 2019 a pak od svého zvolení 27. 3. 2019 do konce roku ještě třikrát, a to 8. 
4. v Moravské Třebové, 27.–28. 6. v Čestíně a 11. 11. v Brně. V období mezi zasedáními byly naléhavé 
záležitosti projednávány per rollam. 

 
Členská schůze 
Zasedání volební členské schůze, svolané jako náhradní za řádnou členskou schůzi neschopnou 
usnášení, se uskutečnilo ve středu 27. 3. 2019 v sále Pražská energetika  a.s. v Praze. 
 
Členská schůze zvolila pro období 2019 – 2022 nový jedenáctičlenný výbor ve složení: 

 
� Ing. Andrea Benáková, Ph.D. � doc. Ing. Jitka Malá, Ph.D. 
� Ing. Martin Fiala, Ph.D. � doc. Mgr. Jana Nábělková, Ph.D. 
� Ing. Filip Harciník � Mgr. Jiří Paul, MBA 
� doc. Dr. Ing. Ivana Kabelková � Ing. Martin Srb, Ph.D. 
� Ing. Břetislav Krňávek, Ph.D. � doc. Ing. David Stránský, Ph.D. 
� Ing. Tomáš Kučera, Ph.D. 

 

 
a tříčlennou kontrolní komisi ve složení: 
 

� Ing. Věra Novotná � RNDr. Jaroslav Sojka 
� Ing. Karel Plotěný  

 
Členská schůze schválila 

� zprávu o činnosti výboru Asociace pro vodu z. s. za rok 2019,  
� zprávu o činnosti odborných skupin Asociace pro vodu z. s. za rok 2019 a 
� zprávu o hospodaření Asociace pro vodu z. s. za rok 2019, 
� úpravu výše členských pro rok 2020, 
� udělení čestného členství Ing. Vladimíru Langerovi, 
� ukončení členství 7 členů pro neplacení členských příspěvků, 
 

vzala na vědomí zprávu kontrolní komise Asociace pro vodu z. s. za rok 2019. 
 

Odborné skupiny 
V době konání 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  
� Recyklace a čištění odpadních 

vod  
� Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních 

vod 
� Průmyslové odpadní vody � Odvodňování urbanizovaných území 
� Vodárenství  � Technologická zařízení pro vodárenství a čistírenství 

 � Životnost a obnova vodohospodářské infrastruktury 
 

Od roku 2015 úspěšně pracuje pod CzWA ad hoc skupina Young Water Professionals Czech Republic 
(YWP CZ). Je to platforma pro mladé odborníky do 35 let. 
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Mezinárodní spolupráce 
Výbor CzWA rozvíjel spolupráci s mezinárodními sdruženími, jichž je CzWA národním členem – 
International Water Association (IWA) a European Water Association (EWA). Zástupcem CzWA 
v těchto organizacích se stal Ing. Martin Srb, Ph.D. Výbor CzWA dále upevňoval kontakty i s 
národními asociacemi: SNK IWA (SR), DWA (SRN), ÖWAV (Rakousko).  

 
Konference 
CzWA byla úspěšná ve výběrovém řízení na pořádání bienální konference IWA Water Loss v roce 
2022 v Praze. Konference Voda 2019 v Poděbradech se zúčastnilo více než 280 osob. Během 
dvoudenního odborného programu proběhla plenární sekce, 8 standardních tematických sekcí, 4 
bleskové sekce a 4 paralelní diskusní fóra.  
 
 

Zahájení 13. bienální konference VODA 2019 (zleva 
předseda CzWA David Stránský a Vojtěch Bareš, člen 

organizačního výboru konference) 
 

 

Exkurze do Národního hřebčína v Kladrubech nad 
Labem 
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Zpráva o činnosti odborných skupin 

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

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

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

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

Odborná skupina Čištění a recyklace městských odpadních vod sdružuje odborníky různých profesí 
z oblasti čištění městských odpadních vod. Mezi členy skupiny jsou tak zastoupeni kromě 
provozovatelů čistíren i projektanti, dodavatelé jednotlivých zařízení i komplexních čistíren a zároveň 
i výzkumní pracovníci z vysokých škol a výzkumných ústavů. Díky tomu je skupina schopna 
poskytnout široké spektrum služeb. Významnou část členské základny tvoří i studenti oborů 
technologie vody a příbuzných, kteří prezentováním výsledků svých prací seznamují všechny zájemce 
s novými poznatky v oboru, a skupina si díky nim zajišťuje odbornou kontinuitu. V současné době má 
skupina 75 členů. 

V roce 2019 členové skupiny Čištění a recyklace odpadních vod, aktivně spolupracovali na přípravě 
několika konferencí, např. Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod 
v Moravské Třebové a VODA 2019 v Poděbradech.  

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. 

Na rok 2020 plánuje skupina dvě akce vlastní akce:   

� seminář „OPTIMALIZACE KVALITY ODTOKU Z ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD V ZÁVISLOSTI NA 
HYDROLOGICKÉ SITUACI V RECIPIENTU“, kde bychom chtěli ukázat na možnosti ovlivňovat 
jakost povrchových vod, zejména u vodárensky využívaných toků či nádrží, v obdobích sucha.  

� Setkání členů OS spojené se seminářem a exkurzí do provozu NVL ÚČOV Praha.  

Z důležitých událostí, které se týkají naší skupiny, je možné připomenout, že v roce 2018 
a 2019 projednávání návrhu nařízení EU k recyklaci odpadních vod. Tento proces nebyl vůbec 
jednoduchý a v ČR bylo okolo jeho projednávání hodně kontroverzí. Nicméně, materiál prošel tzv. 
trialogem EU v kompromisní podobě. Pro další rozvoj recyklace městských odpadních vod u nás je 
důležité, že se podařilo prosadit následující konstatování v Příloze I, Oddíl 1. Použití regenerované 
vody podle článku 2: Aniž jsou dotčeny příslušné právní předpisy Unie v oblasti životního prostředí a 
zdraví, mohou členské státy použít recyklovanou vodu pro další použití, jako je opětovné použití vody 
v průmyslu a pro účely související s vybaveností a ochranou životního prostředí.  
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OS Odvodňování urbanizovaných území 
e-mail: os-ouu@czwa.cz; web: http://www.czwa.cz/os/osouu.html 

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

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

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

Odborná skupina Odvodňování urbanizovaných území je sdružením odborníků z oblasti městského 
odvodnění s cílem zlepšovat znalosti problematiky a prosazovat integrální pojetí odvodnění 
urbanizovaných celků. Ke skupině se v současné době hlásí cca 50 členů. 
 
V roce 2019 byla činnost skupiny směřována na přednáškovou, posudkovou, konzultační a dozorovou 
činnost v oblasti srážkových vod a na výměnu znalostí a zkušeností v rámci ČR i zahraničí. 
 
Významná byla spolupráce se státní správou: 
� MŽP: vypracování Studie hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích (ke 

stažení na https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/koncepcni_dokumenty) 
� MŽP: aktualizace Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR – přívalové povodně 
� SFŽP: podklady do Priority o „velké dešťovce“, členství v komisi pro přípravu dotací nového 

programového období z hlediska sucha 
� MMR: Chytré hospodaření s vodou ve městech - Tematická příloha metodiky Smart Cities 

(https://mmr.cz/cs/microsites/sc/metodiky/metodika-smart-cities) 
� Účast na připomínkách k různým legislativním materiálům – vodní zákon, novely nařízení vlády č. 

401/2015 a vyhlášek č. 428/2001 a č. 328/2018. 
 
Dále pokračovala spolupráce členů OS s Ekocentrem Koniklec v rámci projektu Počítáme s vodou V, 
zaměřeného na podporu hospodaření s dešťovou vodou v ČR, zejména na poskytování informací 
zástupcům veřejné správy a občanům. Členové OS přednášeli na doprovodných seminářích a 
garantovali odborný program konference s mezinárodní účastí Revitalizace veřejných prostor se 
zapojením modro-zelené infrastruktury.  
 
Mezi další akce skupiny patřily: 
� spoluvytváření odborného programu 13. ročníku bienální konference CzWA VODA 2019 (zaštítění 

tematické sekce Dešťové vody ve městech a stejnojmenného diskusního bloku) 
� moderování bloků Odpadní vody, srážkové vody, kaly a Cirkulární ekonomika a použití technologií 

v rámci doprovodného programu VOD-KA 2019 a přednášky v nich 
� vyzvané přednášky v rámci doprovodného programu URBIS 2019 a na konferenci Plánování a 

navrhování zelené a modré infrastruktury: Jak tvořit klimaticky odolné město (pořadatel IPR) 
� odborná záštita 19. ročníku konference Městské vody ve Velkých Bílovicích, 2019 
� řada mediálních výstupů k tematice srážkových vod 

 
Mezi plánované aktivity v roce 2020 se řadí účast na IDEOCONU CzWA, odborná záštita 20. ročníku 
konference Městské vody 2020, další spolupráce se státní správou (členové OS jsou zastoupeni 
v pracovní skupině pro přípravu novely vyhlášky č. 428/2001; v jednání je příprava dalších 
strategických materiálů pro MŽP a SFŽP) a s Ekocentrem Koniklec.  
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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. Věra Štiková (vedoucí) 
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i., Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6 
tel. +420 724 752 270; e-mail: weruse@seznam.cz 

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

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

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

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

Odborná skupina Malé a domovní čistírny a odlučovače čítá v současné době 41 členů (z toho 22 
členů expertů). Členy odborné skupiny jsou výrobci domovních čistíren (septiků, jímek apod.), 
zaměstnanci projekčních kanceláří, stavebních firem a zástupci výzkumného sektoru (výzkumné 
ústavy a univerzity).   
 
Činnost skupiny se každoročně soustředila na organizaci a realizaci semináře a školení OZO k 
provádění revizí vodních děl (domovních čistíren odpadních vod). Členové přispívají svými podněty ke 
změnám legislativy a publikují články. 
 
Školení OZO probíhá ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, účastní se ho okolo 30 osob. 
Členové skupiny zajišťují odborné přednášky z oblasti domovních čistíren, praktické zkušenosti z 
provedených revizí a seznámení s platnými předpisy. Školení probíhalo v Praze v budově MŽP.  
Seminář Čistírny odpadních vod pro objekty v horách se tradičně konal v horském prostředí, 
tentokrát v Bílých Karpatech (hotel Kopanice). Seminář proběhl ve dnech 30.–31. 5. 2019, první den 
se konaly přednášky a druhý den exkurze (CHKO Bílé Karpaty). Na seminář se přihlásilo celkem 29 
účastníků. 
 
V roce 2019 se aktualizovaly webové stránky a pracuje se na zpřístupnění přednášek a článků ze 
starších seminářů.  
 
V roce 2020 bude skupina opět organizovat seminář ČOV pro objekty v horách.  
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OS Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod 
e-mail: os-rep@czwa.cz; web: http://os-rep.czwa.cz/ 

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

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

Odborná skupina „Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod“ funguje 11 let a v 
současné době se k členství v této skupině hlásí asi 28 členů (z toho 15 členů expertů). V redakční 
radě listů CzWA zastupoval do 31. 12. 2019 skupinu doc. Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D., který se z důvodu 
pracovního vytížení nemůže dál pravidelně zúčastňovat porad, a proto skupina hledá ve svých řadách 
nového zástupce. 
 
Skupina v roce 2019 organizovala ve spolupráci s VAS, a. s. a CHKO Moravský kras, již 8. bienální 
konferenci „Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod – Blansko 2019“. V červnu 2019 
se členové skupiny aktivně, přednáškou, zúčastnili česko-rakouské konference organizované 
„Fosforovou platformou ČR“ a Povodím Moravy k problematice recyklace fosforu a kompostování 
čistírenských kalů. Spolupráce s Povodím Moravy pokračovala aktivní účastí zástupce skupiny na 
setkání představitelů všech podniků „Povodí“ v ČR s pracovníky ministerstev a krajských úřadů v Brně 
(12/2019). Svoji práci prezentovala skupina i na bienální konferenci CzWA v Poděbradech. V roce 
2019 byly také zahájeny intenzivní přípravy mimořádného semináře k problematice nakládání s 
čistírenskými kaly na malých ČOV, který proběhne 27. 2. 2020 v Náměšti nad Oslavou.  
 
Dále skupina organizovala, spolu s Ústavem procesního inženýrství ČVUT a VAS, a. s. tradiční 
jednodenní workshop k problematice míchání reaktorů, pasivních míchadel a objemových čerpadel 
(11/2018), tentokrát zaměřený i na energetickou náročnost míchání ve vazbě na geometrii reaktorů. 
Členové skupiny se také podíleli formou výměny zkušeností z oblasti konstrukce a technologického 
řešení třetích stupňů ČOV a vysoce účinného odstraňování fosforu z odpadních vod na přípravě 
některých projektů recyklace biologicky vyčištěných odpadních vod v rámci JMK. Podle dalších 
„průnikových témat“ nebo příležitostí probíhá průběžně spolupráce se členy AČE SR, proběhla 
exkurze v Liptovském Mikuláši (06/2019) a připravuje se přednáška na konferenci „Kaly a odpady, 
Senec 2020“.  
 
V poslední době se někteří členové skupiny zapojili do spolupráce s MZe ČR, krajem Vysočina, 
Jihomoravským krajem a některými odbornými pracovišti, která směřuje k efektivnímu využívání 
upravených kalů z komunálních ČOV v zemědělství přímou aplikací do půdy, po předchozí účinné 
hygienizaci čistým kyslíkem (Ing. Foller, Ing. Jelínek, Ing. Klimeš, Ing. Jun). Aktivně se členové skupiny 
zúčastnili i dalšího ročníku konference: Biologicky rozložitelné odpady v Náměšti nad Oslavou (Ing. 
Foller, Ing. Jun), a přípravy pilotních projektů zaměřených na zpracování čistírenských kalů z malých 
ČOV. 
 
V roce 2020 bude skupina organizovat ve spolupráci s agenturou ZERA seminář v Náměšti nad 
Oslavou, který 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 další spolupráce s agenturou ZERA a obcemi, při hledání cest pro využití 
hygienizovaných kalů z ČOV v zemědělství (Česko – Rakousko). Byly zahájeny přípravy programu 
bienální konference „Blansko 2021“. 
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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, Ph.D. (zástupce vedoucího) 
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav technologie vody a prostředí, Technická 5,    
166 28 Praha 6, tel. +420 220 443 229, e-mail: vladimir.sykora@vscht.cz 

Odborná skupina je výběrovým sdružením odborníků z oblasti analytiky a odběru vzorků odpadních 
vod a kalů. Pracuje od roku 2003 a v současné době má 10 aktivních členů (z toho 3 členy experty).  
 
Činnost OS v roce 2019 směřovala mj. na připomínky a další upřesňování výkladu nových předpisů v 
oblasti legislativy odpadních vod a kalů, tj. k novelizaci vyhlášky o ukládání 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.  

Těžištěm činnosti OS v roce 2019 bylo uspořádání osmé konference Hydroanalytika 2019 v Hradci 
Králové. Akce se konala ve dnech 17.–18. 9. 2019 ve spolupráci s firmou CSlab s. r. o. a Ústavem 
technologie vody a prostředí VŠCHT Praha. Celkem se jí zúčastnilo 100 pracovníků z laboratoří 
různých typů a výzkumných institucí, bylo předneseno 18 přednášek a vystaveny 3 postery. V rámci 
akce probíhá seznamování účastníků s novinkami, moderními aplikacemi a zásadními trendy v 
hydroanalytice v ČR i ve světě. 

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 28.–29. 5. 2019 na ČOV Havlíčkův Brod 
za účasti 32 odběrových skupin (vzorkování nátoku na aktivaci ČOV), druhé ve dnech 24.–25. 9. 2019 
na ČOV Třebíč za účasti 30 odběrových skupin (vzorkování odtoku z ČOV). Na těchto akcích dochází k 
aktivním diskusím o různých problémech a předávání zkušeností při vzorkování odpadních vod a kalů, 
díky tomu dochází ke zlepšování kvality odběrů odpadních vod a kalů.  
 
OS bude v roce 2020 nadále pokračovat činnost při připomínkování a úpravách legislativy týkající se 
odpadních vod a kalů, spolupráce při posuzování a tvorbě nových norem pro analytiku odpadních vod 
a kalů. V roce 2020 jsou plánována další dvě mezilaboratorní porovnávání odběrů vzorků odpadních 
voda kalů. Zajímavou akcí bude exkurze členů OS AM na Novou vodní linku ÚČOV v Praze v rámci 
červnové schůze. Na základě poznatků z konference Hydroanalytika 2019 připravila skupina článek do 
lednového čísla Listů CzWA. 
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OS Kaly a odpady 
e-mail: os-ko@czwa.cz; web: http://www.czwa.cz/os/osko.html   

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

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

Odborná skupina kaly a odpady (OS KaO) při CzWA 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. OS KaO byla založena s cílem zlepšovat technickou úroveň a 
znalosti problematiky nakládání s kaly a odpady, včetně dopadů na životní prostředí a zdraví lidí a 
rovněž i ekonomických aspektů. 
 
Činnost OS KaO byla zaměřena na expertní aktivity v oblasti nakládání s kaly a odpady a v oblasti 
optimalizací kalového hospodářství čistíren odpadních vod. Vzhledem ke změnám v legislativě týkající 
se kalů byl v roce 2019 o tuto oblast mimořádný zájem. 

Tento zájem se potvrdil účastí více jak 130 účastníků na 1. ročníku semináře Kalový den, který 
pořádala Kalová skupina 4. 12. 2019 v Ballingově sále NTK v Praze 6. Cílem pořádání tohoto semináře 
je založit tradici pravidelného jednodenního setkávání zainteresovaných osob a vzájemně se 
informovat a diskutovat aktuální problémy kalové tématiky. 

Ve dnech 5.–7. 6. 2019 uspořádala skupina KaO odbornou exkurzi zaměřenou na problematiku 
nakládání s kaly. Na programu byla návštěva ČOV Bayreuth a Geiselbullach, BPS ve Schwandorfu a 
Mallersdorfu. 

Členové OS KaO se aktivně zúčastnili několika zahraničních konferencí zejména konference 16th IWA 
World Conference on Anaerobic Digestion v Delftu, Nizozemí.  

 
Vedle pravidelné expertní činnosti bude skupina KaO v roce 2020 aktivně spolupracovat při přípravě 
odborného programu bienální mezinárodní konference Kaly a odpady v Senci (Slovenská republika), 
kterou spolupořádá s Asociáciou čistiarenských expertov SR. Členové skupiny se budou významně 
podílet svými příspěvky na programu konference.  
 
V plánu je i pořádání výjezdního zasedání skupiny. 
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OS Technologická zařízení pro vodárenství a čistírenství 
e-mail: os-zvc@czwa.cz; web: http://www.czwa.cz/os/oszvc.html  

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

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

OS TZVČ (Odborná skupina Technologická zařízení pro vodárenství a čistírenství) byla založena na 
podzim roku 2008, tehdy ještě pod hlavičkou AČE ČR (Asociace čistírenských expertů ČR). Naše OS je 
složena z odborníků různých profesí (projektanti, technologové, dodavatelé i 
provozovatelé)  převážně z oblasti čištění odpadních vod a úpravy pitné vody. Důležitá je spolupráce 
s příslušnými pracovišti vysokých škol (v roce 2017 i s ÚH AV ČR, kdy jsme se spolupodíleli na 
akreditovaném kurzu Čerpání a trubní doprava směsí).  S ohledem na název naší OS, který zahrnuje 
vodárenství a čistírenství, se od začátku snažíme spolupracovat nejen s ostatními OS v rámci CzWA, 
ale i s různými fakultami VŠ.  

S ohledem na zapojení členů naší OS do projektů MPO TRIO a TAČR byla činnost v roce 2019 
zaměřena především na problematiku  čerpání kalu, na pokračování akreditovaného kurzu Čerpání a 
trubní doprava směsí.  Na začátku (v roce 2017) se předpokládalo, že kurz bude opakován každé dva 
roky a v mezidobí proběhne vždy stejnojmenný pracovní seminář zaměřený na praktické výpočty. Ten 
se však kvůli přípravě projektů konal až v březnu letošního roku (12. března 2019) a koncem roku, ve 
dnech 13. – 14. listopadu 2019, se konal další akreditovaný kurz Čerpání a trubní doprava směsí. Obě 
akce se uskutečnily v budově Sweco Hydroprojekt a pořadatelem byla CzWA service s. r. o. 
Odbornými garanty dalšího akreditovaného kurzu byl prof. V. Matoušek, doc. V. Havlík a nově pak 
prof. P. Jeníček.   

  
     
Přednáška Vliv nejistoty reologických vlastností zahuštěných čistírenských kalů na výpočet ztráty 
třením při jejich proudění potrubím na 13. bienální konferenci VODA 2019 byla navíc dobře 
hodnocena (třetí místo za nejlepší ústní prezentaci do 35 let). Protože v rámci programu TAČR ZÉTA 
(spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení posluchaček/posluchačů 
vysokoškolských studijních programů a mladých výzkumných pracovnic/pracovníků ve věku do 35 let) 
spolupracujeme s mladými odborníky, snažíme se o jejich případné zapojení ve skupině YMP CZ.     

   
Přestože se zvyšuje počet členů naší OS, pravděpodobně kvůli aktualizaci členů (a především 
možnosti začlenění do další OS), tak bychom chtěli “přilákat“ především mladé odborníky. V roce 
2020 bychom rádi zvolili nové vedení naší OS a s ohledem na čtvrtinový podíl žen, bychom chtěli do 
vedení OS TZVČ navrhnout rovněž ženu. 
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OS Průmyslové odpadní vody 
e-mail: os-pov@czwa.cz; web: http://www.czwa.cz/os/ospov.html 

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

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

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

Odborná skupina Průmyslové odpadní vody má v současné době 37 členů (z toho 21 členů expertů) a 
také dva členy korporátní, tedy celkem 39 členů. V redakční radě Listů CzWA zastupuje skupinu Ing. 
Martin Koller. 
 
Hlavní aktivitou skupiny je poskytování individuální konzultační činnosti v oblasti čištění a vypouštění 
průmyslových odpadních vod. Dále se členové skupiny podíleli na připomínkování některých 
legislativních předpisů a konzultační činnosti pro Ministerstvo průmyslu a obchodu.  
 
Skupina v roce 2019 zorganizovala ve dnech 13.–14. 6. 2020 1. ročník obnoveného semináře Čištění 
průmyslových odpadních vod v Kyjově. Semináře se zúčastnilo 61 registrovaných účastníků a celkem 
bylo předneseno 18 odborných přednášek. 
Členové skupiny se také individuálně účastnili některých odborných seminářů a konferencí 
pořádaných CzWA, případně se účastnili školení a seminářů zaměřených na legislativní předpisy. 
 
Na základě úspěchu 1. ročníku semináře se OS POV rozhodla v jeho organizování pokračovat. Druhý 
ročník proběhne 17.–18. 9. 2020 a následně předpokládáme jeho organizování v dvouletých cyklech. 
 
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. Na začátku roku 2020 přišla na skupinu objednávka posouzení čistírny 
odpadních vod pro průmyslový podnik. 
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OS Difúzní znečištění  
e-mail: os-dz@czwa.cz; web: http://www.czwa.cz/os/osdz.html 

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

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

Odborná skupina Difúzní znečištění pracuje v rámci asociace CzWA od roku 2010.  V roce 2019 ve 
skupině pracovalo 15 členů CzWA (z toho 8 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. 
 
Členové skupiny se spolupodíleli na organizaci regionálního diskuzního semináře „Snižování výskytu 
polutantů v povodí vodárenské nádrže - 4. setkání se zemědělci a zastupiteli obcí v povodí VN 
Švihov“, který se konal dne 28. 11. v obci Hořepník. Celkový počet účastníků semináře byl 20 osob a 
to včetně zástupců obcí, zemědělských družstev, regionální i krajské správy. 
Členové skupiny se také individuálně účastnili některých odborných seminářů a konferencí 
pořádaných CzWA, případně se účastnili seminářů zaměřených na odborné specializace. 
 
Členové odborné skupiny pravidelně prezentují výsledky svého výzkumu na českých i zahraničních 
konferencích a pravidelně publikují v odborných časopisech. Členové odborné skupiny, působící na 
VUT v Brně, se zaměřili v roce 2019 na možnosti využití denitrifikačních procesů pro odstraňování 
emergentních mikropolutantů (pesticidů, antibiotik) a to jak pomocí aktivovaného kalu z komunální 
ČOV, tak pomocí denitrifikačních bioreaktorů. Výstupy z těchto projektů řešených v rámci interních 
grantů Fakulty stavební VUT v Brně byly prezentovány na bienální konferenci VODA 2019 
v Poděbradech (viz sborník). Velkým úspěchem bylo přijetí review článku o antibioticích a jejich 
chování a osudu za denitrifikačních podmínek, který vyšel v časopisu Science of the Total 
Environment . Další oblastí, kterou se tento kolektiv v rámci difúzního znečištění zabývá již 
dlouhodobě, je monitoring vod přitékajících a protékajících CHKO Moravským krasem. Na těchto 
aktivitách se účastní studenti, kteří výsledky zpracovávají do diplomových prací. Loňským úspěchem 
v této oblasti bylo získání mezinárodní podpory z projektu ORION, kde práce s názvem "Pollution 
entering the Moravian Karst via surface streams" zaujala i média a proběhlo natáčení Českou televizí 
pro hlavní zprávy, takže projekt a tématika byla zviditelněna v celé České republice 
(https://www.jcmm.cz/projekt/orion). 
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OS Biologie vody 
e-mail: os-bv@czwa.cz, web: http://www.os-bv.czwa.cz/ 

Ing. Andrea Benáková, Ph.D. (vedoucí) 
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 5, 166 28, Praha 6,  
Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Ke Kablu 971/1, 102 00 Praha 10 
tel. +420 220 445 127; e-mail: benakova@vscht.cz 

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

Odborná skupina Biologie vody má v současné době 24 členů (z toho 11 členů expertů). Ve skupině 
pracují i členové Young Water Professionals. V redakční radě listů CzWA zastupuje skupinu doc. 
Říhová Ambrožová.  Zástupcem vedoucího je nově Ing. Dana Vejmelková, Ph.D. 
 
Skupina se v roce 2019 podílela spolu s ostatními odbornými skupinami CzWA na přípravě programu 
konference Voda 2019 a dále na přípravě a editorství elektronického sborníku přednášek a 
posterových sdělení, v neposlední řadě pak na hodnocení nejlepších příspěvků autorů do 35 let.  
 
Členové skupiny prezentovali své výsledky např. na konferencích či seminářích Vodárenská biologie 
2019, Nové metody a postupy při provozování ČOV, Voda 2019, Nové trendy v čistírenství a 
vodárenství  apod.  
 
Na podzim v roce 2020 by skupina ráda navázala na úspěšný seminář Problematika mikropolutantů 
při čištění odpadních vod a při úpravě vody na vodu pitnou z roku 2016 a opět by seznámila 
odborníky s novinkami v této oblasti formou jednodenního semináře. Součástí semináře bude rovněž 
krátké seznámení se závěry ideové konference, která by měla letos opět proběhnout. Výstupem ze 
semináře bude zpráva o řešených problémech a diskuzi na semináři v Listech CzWA a v časopise 
Sovak a poskytnutí prezentací autorů s jejich souhlasem.  
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OS Vodárenství  
e-mail: os-vod@czwa.cz; web: http://www.czwa.cz/os/osvpv.html 

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

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

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

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

Odborná skupina byla založena na podzim roku 2011. V roce 2016 se skupina spojila s odbornou 
skupinou Povrchové vody. Od 1. ledna 2017 se OS rozrostla o členy Československé asociace 
vodárenských expertů, která fúzovala sloučením s CzWA. Skupina nyní sdružuje více jak 70 
odborníků, 67 z nich jsou členové CzWA.  
Mezi hlavní cíle odborné skupiny patří zejména propojení odborníků pracujících na rozhraní témat 
pitná/povrchová/odpadní voda. Skupina se zabývá aktuálními a očekávanými problémy vodárenství a 
vodárenských systémů a podílí se na připomínkování legislativy a přípravy koncepčních materiálů 
souvisejících s vodárenstvím, pitnou vodou a vodou využívanou k jiným účelům. Skupina má ambici 
vytvořit platformu pro spojení odborného potenciálu všech profesních skupin s obdobným 
zaměřením, ať jsou to obsahově blízké odborné skupiny asociace nebo organizace jako SOVAK a další.  
 
Skupina v roce 2019 uspořádala v dubnu pokračování semináře Riziková analýza – otázky a odpovědi. 
Členové skupiny byli aktivní také na mnoha akcích pořádaných nebo spolupořádaných CzWA či 
přednesli názory skupiny na aktuální témata při jiných příležitostech. 
Významným počinem skupiny byla účast jejích členů na semináři Pitná voda pro 3. tisíciletí, který 
pořádal Senát Parlamentu ČR, Stálá komise Senátu VODA-SUCHO. Dvě třetiny příspěvků přednesli 
právě naši členové. Ze semináře vzešly závěry, které budou dopodrobna projednávány senátní 
komisí. 
Své pevné místo má vodárenství i na bienální konferenci Voda, která proběhla v září 2019 
v Poděbradech. Na konferenci administrovala skupina Vodárenství dvě sekce a jedno z témat pro 
diskuzní fórum (Specifické polutanty a vodárenství).  
Členové skupiny se podílí na činnosti Národního akčního plánu pro snížení používání pesticidů, naší 
ambicí je prosadit veřejně dostupnou databázi použití pesticidů na konkrétní pozemky. I v roce 2019 
připravila skupina komentář k benchmarkingu vodovodů a kanalizací, který provádí ministerstvo 
zemědělství. V souladu s podepsaným memorandem se sdružením SOVAK skupina úzce spolupracuje 
s komisí pro úpravny vod.  
  
V roce 2020 bude stěžejní akcí bienální konference Pitná voda v Táboře, které je skupina 
spolupořadatelem.  
CzWA uspěla ve výběrovém řízení na hostitele bienální konference IWA Water Loss 2022. Již v 
letošním roce bude nutné zahájit přípravy, propagaci a shánění partnerů. Očekává se účast více jak 
300 participantů z celého světa. 
Skupina se bude i nadále věnovat aktivitám, které lze již považovat za stálou agendu – účast v NAP 
pro snižování pesticidů, benchmarking vodovodů a kanalizací apod. 
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OS Energie a odpadní vody 
e-mail: os-eov@czwa.cz; web: http://www.czwa.cz/os/oseov.html 

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

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

Odborná skupina Energie a odpadní vody funguje sedm let a v současné době má 25 členů (z toho 17 
členů expertů). V redakční radě listů CzWA zastupuje skupinu Ing. Karel Plotěný.   
 
Skupina se v roce 2019 podílela, spolu se skupinou Technologická zařízení pro vodárenství a 
čistírenství, na přípravě semináře, který se bude konat v roce 2020. V roce 2019 spočívala příprava 
semináře v práci programového výboru na sestavení odborného programu akce. 
 
Někteří členové skupiny prezentovali výsledky výzkumu, případně poznatky ze své profesionální 
praxe na českých konferencích a seminářích. Z významnějších akcí například na konferenci Městské 
vody se Ing. Jakub Raček, Ph.D. podílel hned několika příspěvky, nebo například na konferenci Voda 
2019 byla aktivita členů poměrně výrazná (například: doc. Jan Bartáček, Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D., Ing. 
Dana Pokorná, CSc., Ing. Jakub Raček, Ph.D., Ing. Karel Plotěný).  
 
Na rok 2020 je naplánován seminář Energie v technologii vody, který bude pořádán ve spolupráci 
s OS Technologická zařízení pro vodárenství a čistírenství. Hlavním cílem OS na rok 2020 je úspěšné 
zvládnutí organizace tohoto semináře. 
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OS Životnost a obnova vodohospodářské infrastruktury 
e-mail: os-oz@czwa.cz ; web: http://www.czwa.cz/os/oszovi.html,  

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

Ing. Michal Král (zástupce vedoucího) 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice 
tel.: +420 476 446 138; e-mail: michal.kral@scvk.cz 

Odborná skupina CzWA Životnost a obnova vodohospodářské infrastruktury sdružuje odborníky, kteří 
se zabývají oblastí obnovy, spolehlivosti a životnosti vodohospodářské infrastruktury nebo 
příbuznými obory a mají zájem na výměně informací v této oblasti s cílem zajistit dlouhodobý 
udržitelný provoz a rozvoj vodohospodářské infrastruktury. 
 
Odborná skupina „Životnost a obnova vodohospodářské infrastruktury“ je nezávislou platformou pro 
setkávání odborníků ze všech oblastí vodního hospodářství, jejichž odborným zájmem jsou otázky 
obnovy, spolehlivosti a zajištění dlouhé životnosti nebo prodlužování životnosti vodohospodářské 
infrastruktury. Záměrem odborné skupiny CzWA „Životnost a obnova vodohospodářské 
infrastruktury“ je shromažďovat a zprostředkovávat informace, které mohou být nápomocné při 
sestavování metodických postupů s cílem stanovování a prodlužování aktuální životnosti jednotlivých 
částí objektů, celých objektů a celých vodohospodářských systémů. Odborná skupina se věnuje 
metodickým otázkám souvisejících s plánováním rozvoje, plánováním obnovy, sledováním životnosti, 
poruchovosti a spolehlivosti infrastruktury, kvalitě materiálů, technologií a postupů. 
 
V roce 2019 odborná skupina připravila odbornou konferenci „Otázky výstavby, provozu a životnosti 
vodovodů a kanalizací - Voda 4.0 ve službách infrastruktury“, která proběhla 4. dubna 2019 v Hotelu 
Jalta na Václavském náměstí s účastí cca 80 profesionálů z oboru. Na programu bylo třináct 
přednášek věnovaných různým úhlům pohledu na téma obnovy.  
Odborníci zastupující jak vlastníky, provozovatele i státní správu se věnovali dané problematice jak 
z hlediska tvorby plánů financování obnovy z formálního i praktického hlediska, tak jejich realizaci. 
Další část byla věnována stále vděčnému tématu fyzického stavu vodárenských konstrukcí i sítí, 
diagnostice i používaným materiálům na příkladech z praxe. Velmi významným okruhem byla diskuze 
na téma smart aplikací a komplexního přístupu k provozování vodárenské infrastruktury a s tím úzce 
souvisícímu pohledu na obnovu v kontextu chytrých sítí, automatizace, optimalizace, decentralizace i 
množství dat, jejich využití a třídění. 
Sborník ze semináře je pro zájemce dostupný u vedoucího odborné skupiny ŽOVI. 
 
V plánu činnosti OS na rok 2020 je příprava organizace konference na rok 2021 a odborné exkurze 
věnované chytrému řízení a provozování vodárenské infrastruktury. 
 
V současné době skupinu tvoří 17 členů 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. Filip Harciník (předseda) 
tel.: +420 720 979 702; e-mail: filip.harcinik@ywp.cz 

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

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

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

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

Mladí odborníci v oboru vody se v rámci CzWA sdružují ve skupině Young Water Professionals Czech 
Republic (YWP CZ). Od roku 2019 je oficiálně součástí mezinárodní platformy YWP, která je sdružena 
pod International Water Association (IWA). Záměrem YWP CZ je sdílení informací a zkušeností z 
oboru mezi členy mladšími 35 let. Jejich snahou je dále propojení akademické, veřejné a soukromé 
sféry za účelem přípravy mladých odborníků do praxe a vzdělávání laické veřejnosti. Činnost skupiny 
by měla vést také k zajištění předávání znalostí mezi zkušenými členy CzWA a členy YWP CZ. 
 
V dubnu 2019 v rámci tradičního semináři Nové trendy a metody v čištění odpadních vod v Moravské 
Třebové uspořádala skupina YWP CZ workshop zaměřený na problematiku odpadních vod. V dubnu 
se také měli členové YWP CZ možnost zúčastnit 1st EWA Innovation workshop, který byl pořádán 
v Praze. V květnu byla pro členy YWP CZ uspořádána exkurze na chemickou úpravnu vody elektrárny 
Ledvice. Ve stejném měsíci se uskutečnil pilotní projekt JOB-KA, veletrh pracovních příležitostí, který 
byl součástí tradiční výstavy VOD-KA a YWP CZ pomáhala s jeho organizací. Akce má potenciál 
zprostředkovat studentům kontakt s praxí a společnostmi pracujícími v oboru, což je jedním z cílů 
YWP CZ. Dále byl uspořádán workshop „Mikroplasty = makroproblém?“ v rámci 13. ročníku bienální 
konference VODA 2019 v Poděbradech. Výstupy z workshopu byly jeho účastníky následně použity 
také v programu samotné bienální konference. 
 
Nejvýznamnější akcí roku 2019 z hlediska YWP CZ bylo spolupořádání 11th IWA Eastern European 
Young Water Professionals Conference v Praze. Té se ve dnech 1.–5. 10. zúčastnilo téměř 200 
účastníků nejen z různých zemí Evropy, ale také ze světa. V rámci této konference bylo také 
slavnostně oznámeno oficiální začlenění YWP CZ do platformy IWA YWP, fungující pod International 
Water Association.  
 
Hlavní událostí, kterou YWP CZ plánují na rok 2020, bude 2. ročník konference Mladá voda břehy 
mele 2020, která se uskuteční 8.–9. září 2020 v Brně.  
 
Skupina YWP CZ vznikla na začátku roku 2016 a aktuální počet členů (40) splňuje její očekávání. 
Skupina má také několik sympatizujících členů mimo CzWA. 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 
 
CzWA působila v r. 2019 i nadále jako národní člen, tzv. governing member Mezinárodní asociace pro 
vodu IWA.  

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

Tuto roli plní v ČR CzWA zejména poskytováním informací o IWA vzdělávacích akcích. Na našem FB 
profilu najdete upozornění na akce IWA, které se konají v Evropě a také na webináře, k jejichž 
návštěvě není třeba nikam cestovat, stačí PC s připojením k internetu. Webináře jsou obvykle zdarma 
a jsou dostupné i nečlenům IWA. Informační servis je samozřejmě možno rozšířit a v případě zájmu 
čtenářů Listů CzWA můžeme zprostředkovat např. povolení k překladu dokumentů produkovaných 
IWA.  

Zásadní akcí pro CzWA jako národního člena IWA byla účast na jednání Governing Assembly (GA) a 
Governing Members Forum (GMF) v portugalském Lisabonu ve dnech 3.–4. 10. 2019. Zásadním 
bodem IWA GA byla volba nového prezidenta, který se funkce ujme na příštím zasedání v roce 2020 
v Kodani. Výsledek volby byl poměrně těsný a nakonec jen o několik hlasů zvítězil Australan Tom 
Mollenkopf nad Hamanthem Kasanem z Jihoafrické Republiky. Biografii vítězného kandidáta najdete 
na stránkách https://iwa-network.org/people/tom-mollenkopf/. 

 

Těsně po volbě nového prezidenta IWA – 
zleva stávající prezidentka Diane d'Arras, 

nový prezident Tom Mollenkopf a Kala 
Vairavamoorthy, executive director 

 

Zahájení 11th IWA EE YWP Conference – zleva Ing. Harciník,   
dr. Feierabend, prof. Wanner, prof. Jobággy 
 

 
Důležitým tématem je také zapojení mladých odborníků tzv. Young Water Professionals do 
odborných akcí i struktur IWA. IWA zapojení mladých expertů podporuje a na většině odborných akcí 
pro ně pořádá speciální program. Součástí tohoto programu je i skupina YWP CZ založená v rámci 
CzWA, která byla v roce 2019 uznána jako oficiální součást programu IWA YWP. Uznání bylo 
symbolicky oznámeno na mezinárodní konferenci 11th IWA EE YWP Conference: Water for All, Water 
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for Nature, Reliable Water Supply, Wastewater, Treatment and Reuse, která se konala 1.–5. 10. 2019 
v Praze a na jejíž organizaci se podílela řada členů CzWA a YWP CZ. Výhodu domácího prostředí 
využila také řada českých YWP k možnosti získat první zkušenosti jako přednášející na mezinárodní 
akci.  
 
European Water Association 
 
CzWA působila v r. 2019 i nadále také jako národní člen Evropské asociace pro vodu EWA. Tato 
asociace připravila v tomto roce několik celoevropských odborných akcí: 
“3rd EWA Spring Conference 2019: Advanced Technologies and Solutions for Groundwater 
Management and Use for Drinking Water Supply”; Copenhagen, Denmark, 9.–10. května 
Den před touto konferencí, 8. května, se v Kodani konalo i zasedání Rady EWA. Vedle běžné agendy 
byl na tomto jednání schválen i materiál připravený českým delegátem v Radě prof. Wannerem: 
“EWA position to compromise proposal of: REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF 
THE COUNCIL on minimum requirements for water reuse“. 

Další celoevropskou akcí EWA byla již tradiční konference ve dnech 4.–5. listopadu v Bruselu: 
14th EWA Brussels Conference 2019 “Current Developments in the EU Water Policy“.  
V rámci konference se konala i slavnostní ceremonie předávání Dunbarovy medaile, která byla v roce 
2019 udělena prof. Jeanu Berlamontovi z Belgie. 

Ve dnech 25. a 26. 4. 2019 se konal na VŠCHT Praha 1. inovativní workshop Evropské asociace pro 
vodu EWA. Jde o nový typ workshopů EWA, které budou organizovány s různými tématy a v různých 
členských zemích EWA. Tématem prvního workshopu bylo „Navrhování moderních čistíren 
odpadních vod“. Toto téma bylo zvoleno pro první workshop konaný v ČR proto, že hl. m. Praha 
zahájilo v září 2018 zkušební provoz nové „vodní linky“ Ústřední čistírny odpadních vod. Organizaci a 
program semináře zajišťoval sekretariát EWA spolu s profesorem Wannerem z VŠCHT Praha. Program 
akce se zabýval současnou situací v čištění odpadních vod v ČR (základní statistické údaje, používané 
technologie, komplexní ochrana povodí). V rámci  programu  byla zorganizována prohlídka nové 
vodní linky ÚČOV Praha. Účastníci se nejdříve seznámili s uspořádáním technologické linky na velínu 
nové vodní linky, poté následovala detailní prohlídka budovy mechanicko-chemického primárního 
čištění a kontejnmentu s biologickým čištěním. Exkurze byla zakončena prohlídkou zařízení pro 
terciární srážení fosforu a kaskádového koryta odvádějícího odtok do Vltavy.   
Tento zajímavý program přilákal do Prahy přes 40 účastníků. Kromě České republiky se účastníci 
workshopu rekrutovali z dalších 13 evropských zemí od Islandu po Maltu a od Nizozemí po Litvu. 
Evropskou asociaci pro vodu EWA zastupovali na akci generální sekretář EWA Dipl.-Ing. Johannes 
Lohaus a pokladník EWA a minulý prezident Německé asociace pro vodu DWA Dipl.-Ing. Otto Schaaf.  

 
Na závěr jednání Rady předal prezidentskou 

štafetu pan José Matos z Portugalska novému 
prezidentovi na období 2019 – 2021, panu Bjørn 

Kaare Jensenovi (vpravo na fotografii).

 
Účastníci 1. inovativního workshopu Evropské asociace 

pro vodu 
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V roce 2019 se konala i dvě zasedání Evropského technického a vědeckého výboru (ETSC), jedno      
18. března v sídle EWA v Hennefu a druhé 18. listopadu formou internetové konference. Obou 
jednání se za ČR zúčastnil prof. Wanner. Kromě základní agendy byla hlavním bodem programu 
příprava evropského sympozia, které se bude konat v rámci doprovodného programu IFAT 2020. 
Tématem tohoto sympozia bude “Integration of the Water Sector in the Circular Economy“ a prof. 
Wanner se stal odborným garantem sekce Water Reuse in Agricultural, Industrial, and Urban Areas. 

Konference a semináře  
 
13. bienální konference VODA 2019 
Kongresové centrum Lázeňská Kolonáda, Poděbrady 18. – 20. září 2019  
Pořadatel: Asociace pro vodu ČR z.s.  

Bienální konference VODA jsou pravidelně pořádány od roku 1995. Jsou akcí, kde si může návštěvník 
učinit průřezovou představu o práci všech odborných skupin CzWA a o aktuálních problémech a 
směrech vývoje ve vodním hospodářství.  

13. ročníku konference VODA 2019 se zúčastnilo přes 280 delegátů, což je dosud nejvyšší počet ze 
všech ročníků bienálních konferencí VODA. Součástí konference byla i výstava, na které 
představovalo své produkty 16 firem.  

V plenární sekci přednášeli renomovaní odborníci z oboru prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc., Mgr. Vít 
Kodeš, prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc. a doc. Ing. David Stránský, Ph.D. Jejich přednášky přinesly 
nejnovější poznatky z oblastí problematiky recyklace odpadních vod, pesticidů, mikroplastů a 
srážkových vod. Rozhovory s plenárními řečníky byly postupně zveřejňovány na 
http://www.ivodarenstvi.cz/. 

Ústní prezentace byly uspořádány do 8 standardních tematických sekcí: 

1. Pitná voda 
2. Kvalita vody na odtoku z ČOV 
3. Specifické polutanty v pitných vodách a ekosystémech 
4. Stokové sítě a ochrana vod 
5. Specifické polutanty v pitné a odpadní vodě 
6. Opětovné využívání odpadních vod a kalů 
7. Dešťové vody ve městech 
8. Odpadní vody v rurálních územích a průmyslových zónách, čerpání a zpracování kalů 

Novinkou byly bleskové tematické sekce, jejichž účelem bylo zvýraznění posterových sdělení. Ta byla 
teď nově uváděna tříminutovými prezentacemi, po nichž následoval společný diskusní blok u posterů. 
Tématy bleskové tematické sekce byly: Specifické polutanty, Kvalita vody na odtoku z ČOV, 
technologie a kaly, Dešťové vody ve městech a Vodárenství a ochrana vod. 

Konferenci završila 4 paralelní diskusní fóra, která se již osvědčila na minulém ročníku konference. 
Výstupy z diskusí na těchto fórech přinášejí podněty pro další práci odborných skupin CzWA.  

V rámci konference byly uděleny ceny předsedy CzWA, nově za nejlepší přednášku a za nejlepší 
posterové sdělení pro autory do 35 let. 1. cenu za nejlepší přednášku získala Markéta Chlumecká 
z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze“. Z posterových sdělení se na 1. místě umístila 
Kristína Pániková z Vysokého učení technického v Brně. 
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Pro zvýšení atraktivity konference pro účastníky z akademického prostředí byly podniknuty kroky pro 
zařazení sborníku do databáze Scopus. 

Tradiční páteční exkurze letos směřovaly do Terénního hydrogeologického centra Pátek nebo do 
Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem.  

Podrobnější zprávu z konference včetně shrnutí diskusí ve fórech naleznete v Listech CzWA ve 
Vodním hospodářství 11/2019. Fotografie si můžete prohlédnout na  webových stránkách konference 
https://www.czwa.cz/voda2019. 

 

Stručný přehled dalších odborných akcí v roce 2019: 

Název: Bienální konference:  
Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod – Blansko 2019 

Místo: Hotel Panorama Blansko - Češkovice 
Termín: 20.–22. února 2019 
Anotace: Cílem již 8. konference bylo seznámení odborné veřejnosti s nejnovějšími 

poznatky a technologickými postupy z oblasti čištění odpadních vod u nás i v 
zahraničí, které umožňují dosáhnout vysokých účinností zejména v odstraňování 
nutrientů a výměna praktických zkušeností mezi odborníky zabývajícími se touto 
problematikou. Konference 2018 navázala na předchozí úspěšné akce konané v 
Boskovicích a Blansku v minulých 14 letech a přinesla především konkrétně 
využitelné, i když nejen nové informace z oboru. Organizátoři se snažili volbou 
programu podpořit stále opomíjený názor, že „i malé čistírny zasluhují inženýrský 
přístup." Velká pozornost byla věnována v několika referátech problematice 
mikropolutantů v kalech. 

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

Účastníků: 130 

Výstupy:  souhrn obsahů přednášek ve sborníku „Blansko – 2019“ 
 
 
Název: Čerpání a trubní doprava směs, hydraulické výpočty 
Místo: Sweco  Hydroprojekt a.s., Praha 

Termín: 13. března 2019 

Anotace: V Praze se konal první pracovní seminář navazující na předcházející akreditovaný 
kurz  Čerpání a trubní doprava směs (v roce 2017) 
Odborný  garant:  prof. V. Matoušek a doc.V.  Havlík 
Přednášející za OS TZVaČ:  dr. J. Kratěna a V. Hodaň 

Organizace: CzWA a OS Technologická zařízení pro vodárenství a čistírenství 

Účastníků: 27 

Výstupy:  prezentace přednášek v pdf formátu 
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Název: Otázky výstavby, provozu a životnosti vodovodů a kanalizací - Voda 4.0 ve 
službách infrastruktury 

Místo: Boutique Hotel Jalta, Praha 

Termín: 4. dubna 2019 

Anotace: Program byl zaměřen z jedné třetiny na otázky životnosti a obnovy, včetně 
financování obnovy na příkladu financování obnovy vodovodů ze 70. let, na 
nedestruktivní diagnostiku stavu infrastruktury, a z jedné třetiny se zabýval 
otázkami nového přístupu, který můžeme nazvat Voda 4.0, pro zlepšování 
provozu, údržby, stanovení stavu infrastruktury, prodlužování její životnosti a 
zajištění její obnovy.  
Konferenční program zahrnoval 12 přednášek, z toho 2 přednesli účastníci ze 
Slovenska.  
Konference byla organizována pod záštitou Asociace pro vodu ČR z.s., ve 
spolupráci se SOVAK, s partnerstvím firmy Envi-pur a s mediálním partnerstvím 
časopisů Vodní hospodářství a Vodohospodársky zpravodajca a webových portálů 
vakinfo.cz a Cityone. 

Organizace: OS CzWA Životnost a obnova vodohospodářské infrastruktury, Aquion, s.r.o. 

Účastníků: 62 

Výstup: Sborník semináře „Voda 4.0 ve službách infrastruktury 2019“ 
 
Název: Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod 

Místo: Moravská Třebová 

Termín: 9.–10. dubna 2019 

Anotace: V dubnu 2019 proběhl XXIV. ročník semináře, který se zabývá novými postupy a 
zkušenostmi při provozování čistíren odpadních vod. 
Na semináři bylo předneseno celkem 16 odborných přednášek rozdělených do 
čtyř tematických bloků: Nové a novelizované právní předpisy ČR a EU ve vodním 
hospodářství, Novinky z velkých městských ČOV, Kalové hospodářství malých a 
městských ČOV, Novinky a zkušenosti z provozování a řízení ČOV a z městského 
odvodnění. Samostatně byl dále zařazen diskusní blok na téma Odlehčení na 
stokové síti a v ČOV 

Organizace: VHOS, a. s., Moravská Třebová ve spolupráci s CzWA, odbornou skupinou Čištění a 
recyklace městských odpadních vod 

Účastníků: registrováno 400 účastníků, včetně 35 vystavujících firem 

Výstup: Tištěný sborník, souhrn obsahů přednášek v Listech CzWA (VH 05/19) 
 
Název: YWP workshop v Moravské Třebové 

Místo: Moravská Třebová  

Termín: 8. dubna 2019 

Anotace: Den před tradičním seminářem Nové metody a postupy při provozování ČOV 
v Moravské Třebové se konal YWP workshop, kterého se zúčastnili mladí odborníci 
do 35 let z České i Slovenské republiky. Jednotliví účastníci seznámili přítomné 
s tématem, kterým se zabývají ve svém výzkumu/praxi. V diskuzní části se řešil 
vývoj legislativy z pohledu OV a téma recyklace OV, které roste na významu. 
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Organizace: YWP CZ, VHOS, a.s. 

Účastníků: 12 

Výstupy:  Prezentace přednášek v pdf formátu 

 
Název: Riziková analýza - otázky a odpovědi II 

Místo: Konferenční centrum Sázava, Praha 

Termín: 24. dubna 2019 

Anotace: Seminář navázal na akci z roku 2018.  Rizikovou analýzu a provozní řád (tzv. Water 
Safety Plan) je nutné vytvořit u všech vodovodů pro veřejnou potřebu do podzimu 
roku 2023. Za zhruba rok a půl trvání novely zákona se nashromáždily poznatky a 
doporučení, jak správně rizikovou analýzu provádět.  Právě seznámení s těmito 
poznatky, diskuze a možnost položit otázky odborníkům, kteří mají s danou 
problematikou bohaté zkušenosti nebo jsou spoluautoři zákona a metodik, byly 
hlavním posláním semináře. 
V rámci semináře byly předneseny 3 odborné přednášky. 

Organizace: Asociace pro vodu ČR, odborná skupina Vodárenství 
SOVAK, komise pro úpravny vody 

Účastníků: 40 

Výstupy:  souhrn obsahů přednášek v Listech CzWA 4.2019 (VH 7/2019) 
  

Název: ČOV pro objekty v horách 

Místo:  Bílé Karpaty, hotel Kopanice 

Termín: 30.–31. května 2019 

Anotace: Náplní semináře bylo osm přednášek, které již tradičně probíhaly v rámci 
průběžné diskuze nad přednášenými tématy. Zahájení semináře se soustředilo na 
seznámení s CHKO Bílé Karpaty, následovaly přednášky na téma dotačních 
programů SFŽP pro domovní čistírny, problematiky domovních ČOV, využití 
čistírenských kalů, šedé vody. Další příspěvky se týkali kořenových čistíren a 
moderních membránových technologií realizovaných v praxi. 

Organizace: OS Malé a domovní čistírny a odlučovače 

Účastníků: 29 

Výstupy: prezentace přednášek v pdf formátu 
 
Název: Čištění průmyslových odpadních vod –  Kyjov 2019 

Místo: Městské kulturní středisko, Kyjov 

Termín: 13.–14. června 2019 

Anotace: V Kyjově se ve dnech 13. a 14. června konal 1. ročník obnoveného semináře 
Čištění průmyslových odpadních vod. Seminář organizovala odborná skupina 
Průmyslové odpadní vody při CzWA. Semináře se zúčastnilo 61 registrovaných 
účastníků a celkem bylo předneseno 18 odborných přednášek. Partnery 
konference byly firmy ABESS s. r. o., AERZEN CZ s. r. o., ASIO, spol. s r. o., HACH 
LANGE s. r. o., HYDROTECH s. r. o. a Šebesta, spol. s r. o. 
Seminář navázal na tradici úspěšných konferencí Průmyslové odpadní vody, které 
se v Kyjově konaly od roku 2002. Úvodní slovo přednesli Ing. Šamal, Ing. Šebesta a 
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předseda Svazu měst a obcí ČR a zároveň starosta Kyjova, Mgr. Lukl. 
Organizátoři se snažili sestavit program semináře, tak aby obsáhl široký rozsah 
technologií použitelných pro čištění průmyslových odpadní vod, jako čiření, 
flotace, MBBR, deemulgační procesy a další. 
Také byla věnována pozornost problematice recyklace odpadních vod, speciálních 
oxidačních procesů, čištění vzduchu a odvodnění kalu. 

Organizace: CzWA a odborná skupina při CzWA OS – Průmyslové odpadní vody 

Účastníků: 61 

Výstupy:  souhrn abstraktů přednášek ve sborníku „Kyjov – 2019“ 
 
Název: Workshop „Mikropolutanty = makroproblém?“ 

Místo: Poděbrady 

Termín: 17. září 2019 

Anotace: Workshop se konal v rámci bienální konference VODA 2019 a byl určený mladým 
odborníkům z ČR a SR ve věku do 35 let. Ti se aktivně podíleli na zodpovězení 
otázek, zda lze s mikropolutanty žít a fungovat, nebo je třeba se jich obávat, 
případně i jak je řešit? Účastníky programem WS provedly mentorky Ing. Radka 
Hušková a doc. Mgr. Jana Nábělková, Ph.D. 

Organizace: YWP CZ 

Účastníků: 13 

Výstupy:  Posterové výstupy ze skupinové práce, vyvěšeny v rámci panelové diskuze na 
téma Mikropolutanty během konference VODA 2019 

 
Název: Konference Hydroanalytika 2019 

Místo:  Nové Adalbertinum, Hradec Králové 

Termín: 17.–18. září 2019 

Anotace: 8. ročník konference se zabýval aktuálními problémy v oblasti hydroanalytiky, 
novinkám v oblasti zajišťování kvality pitné vody, monitoringu povrchových vod, 
výměně zkušeností z akreditace laboratoří a zabezpečení kvality analytických 
výsledků, vzorkování povrchových, odpadních vod a technického sněhu i z 
moderní laboratorní praxe. Dále byly prezentovány metody a výsledky stanovení 
nových škodlivin moderními analytickými metodami včetně epidemiologického 
přístupu ke sledování různých látek (drogy, alkohol, léčiva, nikotin aj.) v odpadních 
vodách, což umožňuje získávat unikátní data o rozšíření těchto látek v populaci 
dané aglomerace. 

Organizace: CSlab, spol. s r. o. ve spolupráci s ÚTVP VŠCHT Praha a s odbornou garancí CzWA 
(OS Analýza a měření ) 

Účastníků: 100 

Výstupy: Sborník pro účastníky, lze zakoupit, souhrn obsahů přednášek v Listech CzWA 
(01/20), zvažuje se publikace některých přednášek ve Vodním hospodářství. 
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Název: 11th IWA Eastern European Young Water Professionals Conference 

Místo: Kongresové centrum Masarykova kolej v Praze 

Termín: 1.–5. října 2019 

Anotace: Mezinárodní konference, jejíž podtitul zněl Water for All – Water for Nature, 
Reliable Water Supply, Wastewater Treatment and Reuse. Její účastníci byli jak 
z  Evropy, tak Austrálie, Mexika, Brazílie, Jižní Koreje, Jihoafrické republiky nebo 
Indie. V rámci konference se kromě mnoha zajímavých přednášek konaly také 
workshopy, exkurze na NVL ÚČOV Praha a ÚV Podolí. 

Organizace: IWA, YWP CZ, VŠCHT Praha 

Účastníků: 195 

Výstupy:  Elektronický sborník abstraktů; sborník přednášek a posterů; článek v Listech 
CzWA (VH 11/2019) a Sovak 11/2019 

 
Název: XIX. ročník konference Městské vody 

Místo: Velké Bílovice 

Termín: 3.–4. října 2019 

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

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

Účastníků: 300 

Výstupy:  Tištěný sborník 
 
Název: Školení OZO k provádění revizí vodních děl 

Místo:  MŽP - Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 

Termín: 15. října 2019 

Anotace: Odborná skupina OS-ČAO zajišťuje na podnět odboru ochrany vod Ministerstva 
životního prostředí přednášky na školení k provádění technických revizí vodních 
děl ohlášených podle § 15a vodního zákona (OZO). Na základě tohoto školení a 
úspěšného složení závěrečného testu jsou vydávána pověření odborně 
způsobilých osob dle § 59 vodního zákona. Školení je zároveň určené i pro 
zájemce o prodloužení stávajícího pověření.  
Cílem školení je objasnění pojmů, týkajících se specifických zdrojů odpadních vod 
(druhy, množství, kvalita, charakteristika), čistírenských technologií realizovaných 
u malých ČOV, zkoušení účinnosti čištění domovních ČOV, uvádění domovních 
ČOV na trh. Účastníci jsou seznámeni s platnými právními předpisy, s metodickým 
pokynem k provádění revizí. Diskutuje se o zkušenostech z provedených revizí a 
možnostech vylepšení stávajícího stavu v oblasti domovních ČOV a legislativy.. 

Organizace: OS Malé a domovní čistírny a odlučovače 

Účastníků: 30 

Výstupy: prezentace přednášek v pdf formátu 
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Název: Akreditovaný kurz “Čerpání a trubní doprava směsí“ 

Místo: Sweco  Hydroprojekt a. s., Praha 

Termín: 13.–14. listopadu 2019 

Anotace: V Praze se konal II. ročník akreditovaného kurzu ČKAIT  Čerpání a trubní doprava 
směsí 

Organizace: CzWA a OS Technologická zařízení pro vodárenství a čistírenství 

Účastníků: 23 

Výstupy:  prezentace přednášek v pdf formátu 
 
Název: Snižování výskytu polutantů v povodí vodárenské nádrže - 4. setkání se 

zemědělci a zastupiteli obcí v povodí VN Švihov 

Místo: Kulturní dům, Hořepník 

Termín: 28. listopadu 2019 

Anotace: Byla přednesena a diskutována témata z těchto oblastí: Hydrologické povodí 
Bořetického potoka jako funkční agroekosystém, který prezentoval Ing. Jiří Holas, 
CSc.; téma Přírodě blízké způsoby čištění komunálních odpadních vod se 
zaměřením na kořenové čistírny přednesl Ing. Michal Šereš; Ekologická schémata v 
současné a budoucí Společné zemědělské politice (2020+) prezentoval doc. Tomáš 
Doucha, CSc.; Pozice malých obcí v ochraně vod a využívání krajiny ve vodárensky 
citlivé oblasti, kde Ing. Otakar Pejša informoval, jak vypracovat manuál pro obce k 
využívání krajiny a ochraně vod; odborný lesní hospodář paní Kateřina Průšová ve 
své prezentaci Obnova lesních porostů napadených kůrovcem a druhová skladba u 
nás na Vysočině popsala a vysvětlila problematiku zalesňování holin a další 
problémy. Odpolední blok byl věnován tématu pesticidů a jejich metabolitů. K 
tomuto tématu přednesl Ing. František Novák pohled ze strany zemědělského 
družstva v přednášce s názvem Voda ve vztahu k udržitelnému zemědělství a 
zachování produkčního zemědělství. Posledním, nikoliv méně důležitým 
výstupem, byla prezentace Ing. Radka Lanče, který je zapojen ve skupině Voda 
Národního akčního plánu. Jeho přednáška nesla název Národní akční plán k 
bezpečnému používání pesticidů v ČR pro období 2018–2022. 

Organizace: CzWA a odborná skupina při CzWA OS – Difúzní znečištění 

Účastníků: 20 

Výstupy:  souhrn obsahů přednášek v Listech CzWA (VH 1/20) 
 
Název: Kalový den 

Místo: Praha 

Termín: 4. prosince 2019 

Anotace: Základními tématy byly otázky spojené s vývojem legislativy, situace kalů s 
ohledem na novelu zákona o odpadech, implementace nových směrnic a nařízení 
EU, situace v okolních státech, bezpečnost nakládání s kaly, zdokonalování 
klasických technologií zpracování kalů a nástup technologií nových. 

Organizace: OS Kaly a odpady 

Účastníků: 130 

Výstupy:  prezentace přednášek v pdf formátu 
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Plánované vodohospodářské akce 2020 
 

NÁZEV AKCE TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 

Vodárenská biologie 5.–6. únor Praha 

Hygienizace čistým kyslíkem a kompostování, 
bezproblémová řešení kalů z ČOV 27. únor 

Náměšť nad 
Oslavou 

Energie v technologii vody 3. březen Praha 

Voda Zlín 5.–6. březen Zlín 

ČOV pro objekty v horách 4. červen webinář 

Konference YWP CZ „Mladá voda břehy mele“ 8.–9.  září Brno 

IDEOCON 2020 14.–15. září Český Šternberk 

Čištění průmyslových odpadních vod 17. září Skalka u Ježova 

Městské vody 1.–2. říjen Velké Bílovice 

Kaly a odpady + Odpadové vody 14.–16. říjen Štrbské Pleso 

Provoz vodovodů a kanalizací 2020 listopad webkonference 

Nové trendy v čistírenství a vodárenství 10. listopad Soběslav 

Vodní toky 2020 24.–25. listopad Hradec Králové 

Konference Pitná voda 2020 
30. listopad – 

3. prosinec 
Tábor 

Kalový den 3. prosinec Praha 
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CzWA v kapce 
 

KONTAKTNÍ ÚDAJE 

Adresa  Asociace pro vodu ČR z.s. 

Sídlo Traťová 574/1, 619 00 BRNO 

IČO 44994397 

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

Telefon +420 737 508 640 

E-mail czwa@czwa.cz 

Webové stránky http://www.czwa.cz 

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

Twitter https://twitter.com/CzWA10 

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

ČLENSKÁ ZÁKLADNA 

Počet členů individuálních 351  

…z toho členů expertů 221  

Počet členů korporativních 46  

HOPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK za rok 2020 

Výnosy 1 083 tis. Kč 

Náklady 1 020 tis. Kč 

Výsledek                                                        63 tis. Kč 
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Korporativní členové 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Olbrachtova 2006/9  140 00 Praha 4 
tel.: 241 080 450, fax.: 241 080 460 
www.cz.endress.com 
stanislav.viktora@endress.com 
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Wilsonova 420  392 01 Soběslav 
tel.: 381 203 211 
www.envi-pur.cz,  info@envi-pur.cz 

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

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

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

Školní 14  415 01 Teplice 
tel.: 417 500 562, fax.: 417 559 510 
www.hydrosystemy.cz 
info@hydrosystemy.cz 

Cihlářská 19  602 00 Brno 
tel.: 541 215 635 
www.hubercs.cz,  musil@hubercs.cz 

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

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

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

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

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

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

U Technoplynu 1324  198 00 Praha 9  
tel.: 581 296 219, mob.: 731 608 788 
www.linde-gas.cz,  radim.dostal@linde.com 

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

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

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

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

Přerovská 381  751 05 Kokory 
tel.: 581 746 296, fax.: 581 746 295 
www.roliol.com,  roliol@roliol.com 
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Dlažánky 305  769 01 Holešov 
tel.: 573 398 723 
www.satturn.cz,  satturn@satturn.cz 

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

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

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

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

Na Návsi 525/6a  109 00 Praha 10  
tel.: 602 346 914 
www.thesep.cz,  lubos.hlousek@thesep.cz 

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

        topas@topolwater.com 

Nádražní 1430/6  571 01 Moravská Třebová 
tel.: 461 357 132 
www.vhos.cz,  b.kolarikova@vhos.cz 

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

Ruská 1142/30, 
703 00 Ostrava- Vítkovice  
www.vitkovice-envi.cz,     
sales.envi@vitkovice.cz                                              

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

Píšťovy 820  537 01 Chrudim III 
tel.: 469 682 303-5, fax.: 469 682 310 
www.ekomonitor.cz 
ekomonitor@ekomonitor.cz 
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Introduction of CzWA 
The Czech Water Association (CzWA) associates experts, companies and institutions wishing 
to contribute to the effective and sustainable development in the field of water management and 
protection of the aquatic environment. CzWA came into being in 2009 by transformation of the 
Association of Wastewater Treatment Experts (AČE ČR) established in 1992. Whereas the activities of 
AČE ČR focused mainly on the collection and treatment of municipal and industrial wastewaters and 
sludge and wastes treatment, the scope of CzWA is much broader covering all areas of water 
management and targeting at the improvement of the surface and ground waters quality. The main 
tasks of CzWA are the following: 

� Exchange of knowledge and experience among the CzWA members and experts outside CzWA, 
� Specialised education of CzWA members and experts non-members, 
� Import of expert knowledge to the Czech Republic, 
� Issuing of technical publications and other materials, 
� Organizing seminars, colloquia, conferences, trainings, exhibitions, and technical excursions, 
� Active participation in the creation of technical standards and methodologies, 
� Cooperation with public and state authorities, 
� Providing expert, advisory and consulting services,  
� Representation and active participation of CzWA members in Czech and international associations 

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

Specialists groups are formed either regularly or ad hoc. The activities within the groups are 
voluntary and open also to CzWA non-members. At the end of 2019, there were thirteen regular 
specialists groups: 
 
� Urban drainage � Wastewater recycling and treatment  
� 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 
� Drinking water treatment  � Technological devices for drinking water and wastewater treatment 
 
In 2016, a group of Young Water Professionals (YWP) was founded. Since 2019 it has been a part of 
the YWP international community within the framework of the International Water Association. 

In 2019 CzWA associated 351 individual members and 46 corporations. The total revenues were 
1,083 thousands CZK and total costs 1,020 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  

 




