
strana 31/127časopis Sovak č. 4/2020

Dlouho připravovaná nová směrnice pro pitnou vodu
(DWD) patřila mezi detailněji prezentovaná témata v průběhu
konferenčního hovoru. V únoru 2020 byla DWD schválena, její
formulace odráží politické kompromisy. Aktuálně budou probí-
hat překlady, není zcela jasné, v jakém termínu budou dokonče-
ny, neboť se jedná o velmi složitý text. V souvislosti s verzí DWD
dostupnou členům EU1 zpracoval Eric Chauveheid z Belgie ta-
bulku posouzení možných dopadů jednotlivých článků, para-
grafů a příloh nové DWD. Jedná se o pracovní materiál, ke kte-
rému se mají všichni členové EU1 v průběhu března 2020
vyjádřit. Jako nejvíce problematické se v současnosti jeví po -
lyfluorované látky, uváděné jako dva parametry: Total PFASs,
s limitní koncentrací 0,5 µg/l a Sum PFASs – zahrnuje 20 indi-
viduálních látek definovaných v příloze III s limitní koncentrací
0,1 µg/l pro jejich sumu. Vzhledem k tomu, že celkem je více
než 4 000 sloučenin PFAS, existuje tedy znepokojení, co měřit
a jak měřit parametr Total PFASs. Toto bude muset definovat
Komise Evropské unie. V lednu 2020 se Eric Chauveheid účast -
nil semináře, který se týkal monitorování PFAS, ze kterého po-
skytne EU1 informace. Aktuálně je zpracován draft stanoviska
EU1 k problematice PFAS ve vodním cyklu, dokument ještě není
finalizován.

Dalším detailněji prezentovaným tématem byla problemati-
ka sucha. Stanovisko EU1 na téma sucho a možná opatření, kte-
ré vychází i z dotazníku (informace poskytli členové EU1), je

před dokončením, je ještě nutné vypořádat došlé připomínky.
V rámci konferenčního hovoru se předseda EU1 zabýval pro -
blematikou ztrát vody, která je nově zahrnuta v DWD. Zároveň
požádal členy EU1, kteří se jí zabývají, aby společně s lídrem
pro uvedené téma (Jim Marshall – UK) připravili stanovisko
EU1. 

Novým námětem, které nebylo v plánované agendě, je bez-
pečnost dodávek pitné vody vedle rizikové analýzy. Byla otevře-
na otázka, zda je nutné oddělovat oba přístupy (hazard assess-
ment, risk assessment). Toto není zcela vyjasněno, bude
zpracováno stanovisko EU1 na příští jednání.

Další témata, která byla naplánována k projednání, budou
přesunuta do příštího jednání EU1. Jedná se o polutanty, jako
jsou léčiva a pesticidy, mikroplasty, aktualizace jednotné země-
dělské politiky, opětovné využívání vody, biocidy, případně dal-
ší aktuální témata. V souvislosti s tím, jak se rychle šíří infekce
COVID-19, budou organizátoři příštího zasedání EU1, které je
plánováno v květnu 2020 v Paříži, v kontaktu s předsedou EU1,
aby prodiskutovali možná rizika zasedání ještě před rozesláním
pozvánky na květnové setkání.
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předsedkyně odborné komise laboratoří SOVAK ČR

Zpráva z jednání komise EurEau 
pro pitnou vodu EU1 
Radka Hušková

Ve dnech 5.–6. 3. 2020 mělo proběhnout jednání komise EU1 pro pitnou vodu v italském Turínu. Z důvodu šířící se
epidemie onemocnění COVID-19 způsobeného novým typem koronaviru (SARS-CoV-2) a po uvážlivém rozhodnutí
představitelů EurEau a italských pořadatelů bylo jednání EU1 zrušeno. Následně si členové EU1 velmi rychle elekt-
ronicky předávali informace a odkazy související se šířením infekce a možné dopady na vodní hospodářství, zejména
na zásobování nezávadnou pitnou vodou. Poskytnuté informace byly využity na národní úrovni členských států.
V souvislosti s nastalou situací zorganizoval předseda EU1 (Tom Leahy z Irska) konferenční hovor, kde byla prezen-
tována nejžhavější témata. Konferenčního hovoru se zúčastnilo 24 zástupců EU1 včetně jejího předsedy a Carly
Chia retti, odpovědné za politiku EurEau.

ZPRÁVY

Výstava AQUA 2020 – zmena termínu konania
V nadväznosti na preventívne opatrenia, prijaté na zasadnu-

tí Ústredného krízového štábu SR dňa 23. 3. 2020 s cieľom za-
brániť šíreniu ochorenia COVID-19, bohužiaľ nie je možné zor-
ganizovať podujatie AQUA 2020 v pôvodnom termíne 9. 6. až
11. 6. Pristúpili sme k rozhodnutiu presunúť termín konania
veľtrhu na dátum, ktorý už, veríme, umožní jeho bezpečnú
a bezproblémovú realizáciu, a to na 29. 9.–1. 10. 2020. Po kon-
taktovaní všetkých doposiaľ prihlásených firiem za účelom pre-

verenia ich možnej účasti by som vás rada informovala, že
s týmto termínom súhlasí prevažná väčšina – cca 90 % vystavo-
vateľov.

Henrieta Dunčková,
manažérka výstavy

Časopis Sovak je mediálním partnerem výstavy AQUA 2020.
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