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Vodárenské čtvrtky 
 
Odborná skupina Vodárenství Asociace pro vodu ČR (CzWA) Vám nabízí partnerství Vodárenských 
čtvrtků, které pořádá. Jedná se o webináře živě vysílané třetí čtvrtek v měsíci mimo prázdninové měsíce 
a měsíce, kdy se konají významné odborné akce s obdobnou náplní (např. VODA 2021).  
 
Tematicky jsou webináře tak pestré, jak široký je záběr odborné skupiny Vodárenství. Samotné akce se 
účastní v průměru kolem 50 účastníků (maximální účast přesáhla 100), ale záznam webináře je k 
dispozici trvale na Youtube kanálu CzWA. Dohromady tak mají za první dva roky pořádání  Vodárenské 
čtvrtky více jak 5 300 shlédnutí.  
 
Vše je pro zájemce zdarma a bez nutnosti registrace nebo jakéhokoliv omezení. Webináře jsou obvykle 
vysílány jako schůzka v prostředí MS Teams. 
 
Akce jsou propagovány na sociálních sítích (Facebook a LinkedIn), záznamy je možné volně sdílet a šířit. 
Souhrn z každého webináře je publikován v Listech CzWA, které vychází jako součást časopisu Vodní 
hospodářství. 
 
Na webových stránkách Vodárenských čtvrtků lze najít ke každému odvysílanému čtvrtku odkaz na 
záznam, písemný souhrn obsahu a pozvánku. To umožňuje rychlou orientaci a výběr tématu, které 
posluchače zajímá. 
 
Ukázka: 
 
21. října 2021  

Chloritany a chlorečnany v pitné vodě   
Chcete se více dozvědět o chloritanech a chlorečnanech? Jaká je jejich analytika? Jak 
vznikají v pitné vodě? Dá se jejich výskyt řídit? Na tyto a další otázky odpovídali hosté 
Svatopluk Krýsl, hodnotitel zdravotních rizik, lab. analytik (Labtech s r.o.) Helena 
Sochorová, technoložka (Vodohospodářský podnik, a.s.) a Josef Drechsler, technolog 
(Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.). 

• pozvánka a program 
• souhrn 
• záznam webináře 

 

   

   

https://www.czwa.cz/vodarenske-ctvrtky-CZ418
https://www.czwa.cz/storage/VOD/Chlore%C4%8Dnany%20a%20chloritany%20v%20pitn%C3%A9%20vod%C4%9B.pdf
https://www.czwa.cz/chloritany-a-chlorecnany-souhrn-CZ504
https://youtu.be/i56Z0XVBJpE


 
 

Nabídka pro partnery na rok 2023 
 
Generální partner 

- max. 2 generální partneři 
- zmíněn moderátorem na začátku a konci webináře 
- stránka (obraz) s logy partnerů (největší velikost) v pozvánce 
- stránka (obraz) s logy partnerů (největší velikost) před zahájením webináře  
- stránka (obraz) s logy partnerů (největší velikost) na začátku a konci záznamu webináře 
- možnost 2x vložení reklamního videa/obrazu na začátek (max. 10 s) webináře a záznamu a 2x 

vložení reklamního videa/obrazu na konec záznamu (max. 20 s) 
 
Hlavní partner 

- max. 5 hlavních partnerů 
- stránka (obraz) s logy partnerů (prostřední velikost) v pozvánce 
- stránka (obraz) s logy partnerů (prostřední velikost) před zahájením webináře  
- stránka (obraz) s logy partnerů (prostřední velikost) na začátku a konci záznamu webináře 
- možnost 2x vložení reklamního videa/obrazu na konec záznamu (max. 20 s) 

 
Partner 

- neomezený počet 
- stránka (obraz) s logy partnerů (malá velikost) v pozvánce 
- stránka (obraz) s logy partnerů (malá velikost) před zahájením webináře  
- stránka (obraz) s logy partnerů (malá velikost) na začátku a konci záznamu webináře 

 
Všechny partnery budeme také propagovat dalšími vhodnými formami, např. na webových stránkách 
nebo v Listech CzWA vydávaných v časopisu Vodní hospodářství. 
 
Ceník pro rok 2023* 
 

Typ partnerství max. 
počet 

Cena  
(Kč) 

  korporativní člen 
CzWA 

ostatní 

Generální 
partner 

2 17 000 20 000 

Hlavní partner 5 12 000 15 000 
Partner bez omezení 6 000 8 000 

 
V případě neobsazení reklamního prostoru na začátku nebo konci webináře/záznamu je možné tento 
prostor poskytnout jiným zájemcům. 
 
*Při uzavření partnerství v průběhu roku lze domluvit plnění i v následujícím roce nebo poskytnutí 
slevy. 

 

  



 
 

 

 

 
Asociace pro vodu ČR z.s. (CzWA) 
Traťová 574/1, 619 00 Brno 
Tel: +420 737 508 640 
czwa@czwa.cz 
www.czwa.cz 
 
 
Kontaktní osoba 
 
Jiří Paul 
Tel: +420 602 674 837 
os-vod@czwa.cz  
jiri.paul@vakberoun.cz 
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