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Jak šel čas s konferencí VODA ZLÍN
Marek Coufal, Pavel Adler

Březen je měsícem, kdy si lidé po celém světě připomínají Světový den vody. Stalo se již tradicí, že v rámci oslav Světového dne vody se ve Zlíně konává Mezinárodní vodohospodářská konference VODA ZLÍN. V důsledku nepříznivé
epidemiologické situace v České republice i na Slovensku musel být letošní ročník konference VODA ZLÍN, bohužel,
zrušen. Protože však tento ročník konference měl být jubilejní dvacátý pátý, nahlédněme tímto článkem krátce do
historie tohoto tradičního setkání vodohospodářů na Moravě.

ního hospodářství. Témata zastoupená v odborné části konference se dotýkají legislativy, financování, dotační politiky, prognóz vývoje a potřeb vody. Nicméně, vedle těchto velmi významných součástí oboru vodárenství jsou rozhodujícími
tématy dvoudenního programu zejména dva hlavní podobory,
a to doprava a úprava vody. U obou těchto významných součás-

VODA ZLÍN 2008 – zahájení konference
Tradice konference VODA ZLÍN začíná v roce 1997. Vznik
konference měl z dnešního pohledu poněkud úsměvný podtitul.
Její tři pozdější zakladatelé si při jednom pražském setkání
s prof. Alenou Sládečkovou vyslechli přání a výzvu, aby založili
na Moravě novou vodohospodářskou konferenci. Za přáním
prof. Sládečkové byla myšlenka, že nemusí být vše v Praze a za
sdílením zkušeností z oboru vodního hospodářství lze jezdit také opačným směrem, na Moravu. A protože prof. Sládečková
byla pro všechny tři výraznou autoritou, nešlo toto přání nesplnit. V nejkratší možné době začala příprava prvního ročníku.

VODA ZLÍN 2014 – prezence účastníků

Konference VODA ZLÍN se za svou téměř pětadvacetiletou
existenci stala jednou z tradičních odborných akcí v oboru vod-

VODA ZLÍN 2018

VODA ZLÍN 2013 – příprava konferenčního sálu (původní konferenční sál)

tí oboru vodárenství bývají v přednáškách řešeny aspekty technické, technologické, provozní i ekonomické. Ve třech půldenních odborných blocích se přednášející věnují rovněž
informacím o přednostech významných zařízení, materiálů
a výrobků používaných při výstavbě a provozování vodovodů.
Na jednotlivých ročnících konferencí zaznělo celkem více než
700 odborných příspěvků. Konference se aktivně zúčastňují
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VODA ZLÍN 2018 – prezence účastníků ve zrekonstruovaných
prostorách

VODA ZLÍN 2019 – prezentace vodohospodářských firem
v předsálí konference
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VODA ZLÍN 2019 – zahájení konference v novém velkém konferenčním sále
Konference VODA ZLÍN se od prvopočátku své existence koná v prostorách Interhotelu Moskva, který je z architektonického hlediska velmi zajímavou stavbou. Stavba hotelu Moskva
(dříve známého jako Společenský dům) byla zahájena výstavbou skeletu podle studie architekta Miroslava Lorence v roce
1931. V průběhu stavby však došlo k neshodám mezi architektem Lorencem a Tomášem Baťou, které vyvrcholily odchodem
Miroslava Lorence od firmy Baťa. V důsledku toho byly stavební
práce dočasně zastaveny. Aby stavba mohla být dokončena, byli
vyzváni architekti František Gahura a Vladimír Karfík k realizaci
dvou vzorových pokojů ve čtvrtém patře rozestavěného hotelu.
Architekt Vladimír Karfík navrhnul pokoj s vlastní koupelnou
a s vestavěným nábytkem, což bylo ve své době velmi nadstandardní řešení. Návrh architekta Františka Gahury byl podstatně
střídmější, počítající se společným sociálním zařízením pro pokoje. Tomáš Baťa se přiklonil k luxusnějšímu (a jak se později
ukázalo i velmi nadčasovému) řešení architekta Karfíka a dle jeho návrhů byla stavba Společenského domu v roce 1933 dokončena. To vše proběhlo za zlaté éry výstavby výrobního podniku Baťa a rozvoje funkcionalistické podoby města Zlína.
Interhotel Moskva stojí v centru města Zlína a s jeho nadčasově řešeným interiérem je i v současné době plně schopen pokrýt potřeby účastníků odborné konference VODA ZLÍN. Veškeré aktivity konference, a to včetně ubytování a zázemí pro její
účastníky, se odehrávají „pod jednou střechou" hotelového
komplexu. Od roku 2015 je Interhotel Moskva po generální
interiérové rekonstrukci, a to včetně velkého konferenčního sálu. Nový sál je vybaven potřebnou audiovizuální technikou a má
kapacitu až 350 míst.

Grafická úprava sborníků přednášek konference se v průběhu
let měnila
přední odborníci z řady institucí, vysokých škol, výzkumných
ústavů a firem, které působí v oboru vodárenství. Součástí každého ročníku konference bývá také prezentace předních firem
zabývajících se výrobním, dodavatelským, obchodním i servisním programem v oboru vodního hospodářství. A jelikož byla
v úvodu tohoto článku zmíněna dlouholetá tradice březnového
setkávání vodohospodářských odborníků ve Zlíně, je na tomto
místě nutno zmínit i další tradiční součásti konference VODA
ZLÍN, jimiž jsou ochutnávka moravských vín a následný společenský večer, které poskytují dostatek prostoru k dalším odborným diskusím.

Letošní ročník konference VODA ZLÍN měl uzavřít čtvrtstoletí pořádání vodohospodářských setkání ve Zlíně. S ohledem
na vývoj epidemiologické situace v České republice a s tímto
souvisejícím nejistým vývojem vládních opatření omezujících
pořádání hromadných akcí bylo organizačním výborem rozhodnuto o zrušení ročníku Mezinárodní vodohospodářské konference VODA ZLÍN 2021. Dlouholetá tradice vodohospodářských setkání ve Zlíně však zrušením ročníku 2021 neskončí.
Další ročník Mezinárodní vodohospodářské konference VODA
ZLÍN 2022 se uskuteční ve dnech 10.–11. března 2022 v Interhotelu Moskva ve Zlíně. Věříme, že v době konání dalšího ročníku konference již bude epidemiologická situace stabilizována
a těšíme se na opětovné setkání ve Zlíně.

Za organizační výbor konference
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