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Informace o odborné semináři Severočechů v Jetřichovicích  

Jiří Siřiště 

Nevím, jak to děláme, ale ve dnech konání semináře Sdružení vodohospodářů ČR je v Jetřichovicích 
vždy nádherné počasí. Stejně tomu bylo i 19. a 20. 10. 2006, kdy se konal opět v hotelu Bellevue již 37. 
seminář. 

Bohužel se nám nepodařilo zahájit přednášky ve 13 hodin dle programu, tudíž nastal časový stres hned 
na počátku. Úvodní slovo, organizačními záležitosti a gratulace oslavencům bravurně zvládl předseda 
Ing. Jiří Siřiště. Mezi obdarovanými k významným životním výročím byla Alexandra Náprstková, Ing. 
Jindřich Kauca a Ing. Zdeněk Šoral, Ing. Veronice Fišárková jsme gratulovali ke sňatku. 

První přednášku k připravované novele nařízení vlády č. 61/2003 Sb. přednesla Ing. Veronika Jáglová 
z odboru ochrany vod MŽP v Praze. Její přednáška obsahovala “horké” informace, které vzešly z 
připomínkového řízení z 18. 10. 2006. Přednáška Ing. Jáglové se setkala s velkým ohlasem a v diskusi 
zodpověděla řadu dotazů. Na jediný odpověď neznala, jaká bude konečná podoba novely a kdy skutečně 
vstoupí v platnost. 

JUDr. Ing. Emil Rudolf je vždy pracovně hodně vytížený, přesto se pravidelně účastní našich setkání a 
my všichni si toho velmi vážíme. Tentokrát krátce po svém vystoupení opět odjel a nezúčastnil se 
večerního společenského posezení. S šarmem a vtipem sobě vlastním provedl posluchače nezáživným 
přehledem platné legislativy v životním prostředí od 31. 3. 2006. 

Ing. Petra Auterská předala zkušenosti společnosti ODOUR, s. r. o. s měřením pachových látek a její 
přednášku doplňoval Ing. Ivan Hrabal o pohled z pozice ČIŽP. 

Poslední přednáška se týkala využití dešťových vod a nesla název: Integrovaný přístup řešení 
využití dešťových vod v intravilánu obcí, měst a průmyslových podniků. Místo plánovaného 
přednášejícího přijela mladá a velice příjemná Ing. Tatiana Sklenárová, která posluchače svou 
přednáškou nadchla. 

Plánovaná prezence společnosti PATOK se neuskutečnila. 

V pátek dopoledne přednášky pokračovaly. O cenné zkušenosti z praxe ČIŽP se s námi podělila Ing. 
Hana Kolářová a JUDr. Milan Samšiňák. 
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O tom, jak řeší a likvidují závažné ekologické havárie pracovníci společnosti DEKONTA, a. s. přednášel 
Mgr. Jakub Kanta. 

Stalo se zvykem pozvat odborníka z velkého podniku v Ústeckém kraji a vyslechnout si přednášku o 
přístupu daní společnosti k ekologii. Na tomto semináři vystoupil Ing. Petr Barcal z oddělení ochrany ŽP 
a. s. Spolek pro chemickou a hutní výrobu. 

Seminář obsáhl pouze část spektra životního prostředí, přesto přilákal celkem šedesát jedna účastníků. 
To je motivace pro přípravu 38. semináře na jaře 2007. 

Děkuji všem přednášejícím za přednesení odborných přednášek a za poskytnutí jejich elektronické 
podoby.  

Všem účastníkům děkuji za účast a těším se na další setkání na podzim 2005. 

V hotelu Tři studně se konal odborný seminář oblasti Morava  

Hana Kratochvílová 

Členové oblastního výboru pro Prahu a Střední Čechy Ing. Vok Malínský, CSc. a Hana Kratochvílová 
přijali pozvání na odbornou akci Oblastního sdružení Morava “Vodohospodářské Tři Studně” konané ve 
dnech 12. až 13. října 2006 v hotelu Horník ve Fryšavě - Tři Studně na téma: “Novinky z legislativy a praxe v 
ochraně životního prostředí". Školení se účastnili podnikoví vodohospodáři, ekologové, pracovníci státní 
správy na úseku ochrany životního prostředí, pracovníci České inspekce životního prostředí a další 
příznivci ochrany životního prostředí. 

Program semináře: 

1. Nová legislativa vodního hospodářství - zákon č. 76/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 

2. Vyhláška 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního 
plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodnění a odstraňování škodlivých následků. 

3. Nový stavební zákon č. 183/2006 Sb. a jeho vazba na zákon o vodách a vodní hospodářství. 

4. Nové právní předpisy na úseku nakládání s odpady a obaly.  

5. Nové právní předpisy v oblasti chemických látek a přípravků.  

6. Nové právní předpisy v oblasti ovzduší  

Přednášející: 

Ing. Marie Boehmová – MŽP ČR 

JUDr. Ing. Emil Rudolf – MŽP ČR 

Ing. Magda Horská, CSc. – povodí Moravy, s.p. 

Školení bylo zorganizováno v překrásném prostředí podzimní přírody, kde barevná mozaika okolního 
lesa tvořila úžasnou kulisu pro všechna milá profesní setkání. Ubytování bylo zajištěno v pohodlném 
hotelu, který prošel nedávnou rekonstrukcí a modernizací včetně vybavení pokojů. Kuchyně byla skvělá, 
jídlo mělo charakter domácí stravy.  

Všichni účastníci se přátelsky bavili na odborné téma i po skončení oficiální části programu – ve 
večerních hodinách za doprovodu moravských lidových písniček.  

Organizátoři vyváženě sestavili program podle “žhavých” a aktuálních změn v legislativě v kombinaci se 
zkušenostmi z praxe. 

Jsem moc ráda, že jsem měla možnost se tohoto školení zúčastnit, poznat nové profesní kolegy a 
seznámit se s problematikou Moravského regionu Sdružení vodohospodářů ČR. 

Pod všemi těmito kladnými dojmy a zážitky vzniklo spontánně jednání mezi členy výboru Oblastního 
sdružení pro Prahu a střední Čechy a členy výboru Oblastního sdružení Morava o spolupráci při dalších 
obdobných školeních. Na členské schůzi budou navrženy a projednány další detaily, termíny, témata 
přednášek, jména přednášejících a v neposlední řadě také finanční spoluúčast na příštích akcích. 

Za Oblastní výbor pro Prahu a střední Čechy děkuji Oblastnímu výboru Morava za milé přijetí do 
kolektivu, za přátelskou atmosféru a oceňuji vysokou profesionální úroveň celé akce.  

Můžu doporučit všem profesním kolegům účast na příštím ročníku “Vodohospodářské Tři studně 2007” 

Zpráva o členské schůzi oblasti Praha a střední Čechy 

Stanislav Srnský 
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Výroční schůzi členů SVČR oblasti Praha a Střední Čechy svolal oblastní výbor na den 4. prosince 2006. 
Při účasti 29 % členů zahájil schůzi předseda oblastního výboru Ing. Karel Tobola. Uvítal přítomné členy, 
oznámil, kdo ze členů se omluvil a nechal schválit následující program schůze:  

- volba mandátové, volební a návrhové komise; 

- zpráva o činnosti, o hospodaření, o revizi hospodaření, o činnosti Republikového výboru; 

- debata k předchozím zprávám; 

- volby členů a předsedy oblastního výboru, revizní komise; kandidátů do Republikového výboru a 
revizní komise RV, delegátů na valnou hromadu Sdružení, zástupců oblasti do redakční rady 
Zpravodaje SVČR. 

K. Tobola v hodnocení činnosti výboru oblasti ocenil pravidelnost jeho jednání, zajištění několika 
odborných akcí - především odborných seminářů k programům Rozvojové pomoci České republiky 
(zejména zaměřených na vodohospodářské akce) s odbornou garancí Mgr. Daniela Svobody; soustavné 
pořádání Vodohospodářských pondělků s největším podílem Ing. Voka Malínského, CSc. a činnost 
zástupců oblasti v redakční radě Zpravodaje SVČR. Nepodařilo se zajistit účast mladých osob při činnosti 
oblasti a přijímání nových členů Sdružení. 

Značný pokles členů oblasti uvedla ve zprávě o hospodaření Ing. Věra Sigmundová. V roce 2004 měla 
oblast sto čtyři členy (z toho dvanáct ze zrušené oblasti Západní Čechy); v roce 2005 sto členů (tři 
z oblasti Západní Čechy) a v roce 2006 padesát dva členů. Činnost oblasti je finančně zajištěna.  

Stručnou informaci o revizi hospodaření oblastního výboru provedenou revizní komisí oblastního výboru 
přednesla paní Nováková. 

S prací Republikového výboru SVČR seznámil účastníky členské schůze Ing. V. Malínský. Označil 
činnost RV pouze za formální, bez konkrétních akcí. Finanční příspěvky oblastí na činnost RV jsou podle 
jeho slov minimální. Ve svém vystoupení informoval V. Malínský také o jednání valné hromady ČSVTS. 

Dále program členské schůze pokračoval diskusí, ve které vystoupila většina přítomných. Zazněla zde 
například znova slova o nevhodnosti zrušení vodohospodářů u podniků a zcela nesystematickém a 
nevhodném “přilepování” novel a změn zákonů k zákonům nově vydávaných, což činní současnou 
legislativu nepřehlednou. Zazněla také informace o existenci vébových stránek s přehledem všech 
současně platných zákonů (podrobnosti o těchto vébových stránkách přinese některý z dalších čísel 
Zpravodaje SVČR). 

Po diskusi následovala volba nových členů výboru, za jehož předsedu byla zvolena paní Jana Čechová; 
volba revizní komise oblasti Praha a Střední Čechy; navrženi byli kandidáti do Republikového výboru; 
zvoleni zástupci oblasti na jednání valné hromady Sdružení a zástupci v redakční radě Zpravodaje 
SVČR. Složení nového výboru oblasti SVČR pro Prahu a Střední Čechy a kontakty na členy výboru 
budou uvedeny na vébových stránkách oblasti: www.csvts.cz/svcr.  

Z činnosti kutnohorské oblasti. 

Jan Lázňovský 

Výroční členská schůze oblasti se uskutečnila ve čtvrtek 23. listopadu v “Modrém salonku” kulturního 
zařízení Lorec. Vedle volby nových orgánů byla mj. vyhodnocena činnost za poslední období. V roce 
2006 oblast uspořádala: XXI. setkání vodohospodářů - 16. až 18. května 2006 (garant - Ing. František 
Kujan), XI. konference Voda a pozemkové úpravy - 30. a 31. května 2006 (garant - Ing. Petr Lázňovský), 
Zájezd Šumava 2006 - 9. - 11. června - garant Ing. Šárka Tichá, tématický zájezd do Skandinávie: 
ŠVÉDSKO - NORSKO – DÁNSKO - 30/6 - 11/7 2006, (garant - Ing. Veronika Lázňovská), Zájezd 
Krucemburk 16. - 17. září 2006 - (garant František Kujan). Pravidelně se schází odborná skupina – 
vodohospodář senior. Oblastní RR vydává oblastní Zpravodaj (připojuje mj. i republikový Zpravodaj) a 
vede oblastní webovou stránku (www.vodakh.cz), na které od 1.1. do 31. 10. 2006 se uskutečnilo 1174 
návštěv, což je 3,9 denně (aktualizace 35 x od Nového roku do 23/11). Jsou zde mj. odkazy na další 
oblastní stránky. 

Z činnosti oblastního sdružení vodohospodářů Severočeského kraje 

Jiří Siřiště 

Oblastní sdružení vodohospodářů Severočeského kraje má mnohaletou tradici a našimi členy jsou 
pracovníci odborů životního prostředí, soukromých i státních firem, odborní pracovníci obecních, 
městských a krajských úřadů, inspekcí ale i ostatní občané, kteří mají zájem o spolupráci s námi. 
Výhodou členství ve Sdružení je mimo jiné i sleva vložného na námi pořádaných seminářích.  

http://www.csvts.cz/svcr
http://www.vodakh.cz)/
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Členové jsou pravidelně informováni o všech akcích, které pořádáme, jsou jim zasílány emaily 
s novinkami, upozorněními a zprávami. Veškeré informace jsou navíc na našich vébových stránkách, kde 
jsou průběžně zveřejňovány další zprávy. Stránky jsme spustili na začátku roku 2005 s adresou: 
www.svcr-sever.unas.cz, a bylo možno na nich nalézt nejen programy jednotlivých seminářů, ale i 
obsahy jednotlivých přednášek. V průběhu roku 2006 jsme pro pracovní zaneprázdnění tyto stránky 
řádně nedoplňovali, a proto bylo rozhodnuto o jejich zrušení a nahrazení novými s adresou: 
www.vodohospodari.cz.  

V roce 2006 jsme zorganizovali dva odborné semináře v Jetřichovicích. S odbornými příspěvky vystoupili 
pracovníci státní správy (MŽP České republiky, KÚ Ústeckého kraje, ČIŽP OI Ústí nad Labem, KHS Ústí 
nad Labem) a další odborníci z firem a organizací zabývajících se ochranou životního prostředí. Účast na 
obou seminářích dosáhla celkem 115 osob a dle ohlasů se semináře líbily. 

V roce 2007 plánujeme na jaře a na podzim dva odborné semináře opět v Jetřichovicích u Děčína. Jarní 
seminář má již pevně stanoven termín na 19. - 20. dubna 2007 a jeho programová náplň bude včas 
uveřejněna na našich vébových stránkách a na pozvánce. 

Výjezdní zasedání Oblastního výboru SVČR pro Prahu a Střední Čechy 

 Věra Sigmundová 

Dne 9. a 10. září 2006 uspořádal oblastní výbor SVČR Praha výjezdní zasedání ve Zbirohu. Zasedání 
výboru, spojené s exkurzí na zámek Zbiroh, se zúčastnila většina členů výboru. 

Zámek Zbiroh byl otevřen pro veřejnost v červnu roku 2005, padesát let zde byla vojenská posádka a 
zámek byl proto nepřístupný. V roce 2004 vojáci zámek opustili a město jej prodalo soukromému 
vlastníkovi Gastro Žofín, s.r.o. 

Prohlídka sestává ze dvou okruhů, první okruh je zámecký interiér, kde je umístěna výstava Krásy a 
tajemství České republiky, která byla připravena jako putovní u příležitosti vstupu České republiky do 
Evropské Unie a nyní je ve Zbirohu umístěna nastálo. 

Druhý okruh, tzv. hradní, je prohlídkou původního hradního nádvoří, kaple a Muchova sálu. V tomto 
okruhu je i zajímavost pro vodohospodáře - hradní studna, ta zatím není přístupná veřejnosti, ale pro 
skupinu vodohospodářů byla udělena výjimka, takže jsme ji mohli prohlédnout. Studna je nejhlubší hradní 
studnou v Evropě, její hloubka je sto šedesát tři metry a je vyhloubena v tvrdé buližníkové skále. S jejím 
výkopem se začalo podle záznamů v klášteře v Plasích již ve třináctém století, tj. v době, kdy byl hrad 
Zbiroh založen. 

V současné době se provádí její čištění a v hloubce sto pět metrů narazili studnaři na poklop, falešné 
dno, práce byly zatím přerušeny a zatím se neví, co bude pod ním. Ve studni byly nalezeny německé 
archivní materiály ze 2. světové války, kdy na Zbirohu byla německá SS jednotka; zbraně ze 2. světové 
války; zbraně ze sedmnáctého století a i další předměty, které dokumentují historii hradu. 

Zámek Zbiroh byl založen původně jako ranně gotický hrad a v šestnáctém století za panování Rudolfa 
II. byl přestavěn na renesanční zámek. Poslední přestavba pak je z konce devatenáctého století, kdy jej 
zakoupil pruský podnikatel baron Strousberg a kdy zámek dostal podobu novobarokní a novorenesanční. 
Zámek bývá také nazýván zámkem Tří císařů, protože jej postupně vlastnili císaři Karel IV., Zikmund a 
Rudolf II. 

Zámek je přístupný od dubna do konce října. 

 

Druhý den účastníci navštívili unikátní Skryjská jezírka s kaskádovitými vodopády na Zbirožském potoce, 
odtud a z okolí pocházejí nálezy tzv. skryjského kambria, které jsou umístěné v Barrandově muzeu ve 
Skryjích.  

Počasí bylo velmi pěkné, takže exkurze proběhla k všeobecné spokojenosti všech zúčastněných.  

ČLÁNKY 

Pražské alegorie Vltavy a jejích přítoků  

Stanislav Srnský 

Řeka a město, nebo město a řeka? Pravda – řeka tady byla dřív, a bez ní by nebylo zřejmě ani město. 
Ale voda a město se v průběhu věků dohodly a svorně vytváří luzné scenérie a zákoutí. Nelze se divit, že 
Prahu bez Vltavy si nikdo neumí představit, že spojení města a řeky oslavují mnozí umělci – skladatelé, 
spisovatelé, básníci, malíři, fotografové, filmaři a sochaři. Ovšem pouze díla sochařů, alegorické plastiky 

http://www.svcr-sever.unas.cz/
http://www.vodohospodari.cz/
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Vltavy z kamene a bronzu, nevyžadující střechu či klimatizaci a jsou přímou součástí náměstí a ulic 
metropole nad (občas i pod) hladinou Vltavy.  

První sochařskou alegorii Vltavy objednal Kristián Filip Clam, synovec Gallasův, u českého sochaře 
Václava Prachera (19. 9. 1784 – 3. 4. 1832). V. Pracher byl nejpřednější představitel pražského empíru, 
alegorie Vltavy je jeho dílo nejproslulejší.  

Plastiku Vltavy, spolu s kašnou ke které patřila, nechal K. F. Clam zasadit do zdi zahrádky Clam - 
Gallasova paláce na Mariánském náměstí buď v roce 1812 nebo 1818. Socha stojí v suchu ve výklenku 
zdi a kašna je předsunuta na chodník. Vltava drží v každé ruce nádobu symbolizující prameny, z menší 
nádoby teče voda do kašny pod plastikou, ve druhém kamenném proudu je znázorněno pět hvězd 
připomínající památku sv. Jana Nepomuckého. 

Do kašny s užitkovou vodou chodily děvečky z okolí, vodou nabíranou plecháčkem plnily putny a ty na 
zádech odnášely. Pískovcová půvabná socha byla velmi populární a dostala od služek, chodících do 
kašny pro vodu, jméno Terezka. Plastika ovšem byla při živém provozu u kašny ohrožovány vandaly i 
vlivy nepříznivého počasí. Ani její opravy nebyly nejvhodnější, jednou byla dokonce natřena neprodyšnou 
olejovou a navíc zelenou barvou, která snad měla připomínat patinu bronzových soch.  

V roce 1953 byl proto originál alegorie Vltavy nahrazen kopií a plastika byla umístěna do Národní galerie. 
Ovšem název původní plastiky byl přenesen i na současnou kopii, zatím co znalost faktu, že plastika 
představuje Vltavu se téměř vytratila. 

Druhou alegorickou sochu Vltavy zhotovil v letech 1891 – 1894 český sochař Antonín Pavel Wágner (3. 
7. 1834 – 27. 1. 1895), který žil ve Vídni. Po roce 1880 se podílel na výzdobě hlavního průčelí Národního 
divadla v Praze. Alegorickou plastiku Vltavy vytvořil pro rampu Národního muzea.  

Na rampě, z níž je pěkný výhled na Václavské náměstí, je pět plastik. Autoři nejsou v označení soch na 
rampě před Národním muzeem zcela jednotní. Například Václav Hlavsa uvádí (“PRAHA, Průvodce 
městem, Sportovní a turistické nakladatelství, Praha 1960”), že na rampě muzea jsou alegorické sochy 
Čechie s Labem, Krkonošemi, Vltavou a Otavou; Emanuel Poche ve fotografickém průvodci městem 
vytvořeném ve spolupráci s Karlem Plickou (Panorama Praha 1982) píše, že rampa Národního muzea je 
osazena plastikami Čechie a českých řek. Ověřovali jsme složení sestavy soch na rampě přímo u zdroje 
– v informacích muzea. V. Hlavsa a E. Poche se patrně mýlí, nejpravděpodobněji je tomu takto:  

Tři z plastik na rampě muzea jsou alegoriemi zemí Koruny české, uprostřed stojí plastika Čechie a po 
stranách Moravy a Slezska. U nohou Čechie leží alegorie dvou nejznámější českých řek – Vltavy a Labe. 
Vltava, nacházející se na pravém boku Čechie (z pohledu od náměstí), vylévá obdobně jako Terezka 
vodu ze džbánu. Přihlíží tomu dobově nezbytný putti. Voda ze džbánu symbolicky plní tři stupně kaskády 
velké kašny pod rampou. Pískovcové plastiky na rampě muzea jsou poškozeny, i Vltava má ulámané 
prsty na ruce a noze.  

Nejznámější z prací sochařů, se vztahem k vodě v Praze, je bronzová plastika Vltavy a čtyř jejích přítoků. 
Autory pěkného sousoší jsou pražský sochař Josef V. Pekárek (1873 – 1930), architekt profesor F. 
Sander a český kameník Palouš. Alegorie Vltavy a čtyř přítoků byla vytvořena v roce 1916, jména autorů 
jsou vyryta do jedné ze stěn podstavce sousoší. Socha je umístěna na konci plavebních komor vodního 
díla Smíchov, v severní části Dětského ostrova, poblíž mostu Legií. Půvabná postava ženy znázorňující 
Vltavu stojí na vysokém kamenném podstavci. Pod ní, na bocích podstavce, jsou čtyři bronzové dívky - 
přítoky Vltavy. Proti vodě stojí dívka s kyticí představující Lužnici; k Mánesu je obrácena Sázava držící 
v ruce rybu; na straně po vodě, dívka rýžující zlato, znázorňuje Otavu; poslední socha – Berounka má u 
svých nohou ozubené kolo, patrně upozorňující na mlýny a hamry ve svém povodí. (Podle knihy 
Neznámé Praha I – Edgar Th. Havránek, předcházela současné soše alegorie Vltavy a jejich přítoků 
vynikajícího sochaře prof. Španiela).  

Celá galerie pískovcových soch vzniklých v dvacátých letech dvacátého století a symbolizující Vltavu a 
její přítoky, je upevněna na stěně jižního průčelí budovy pražské vodárny v Podolí, součásti Městské 
části Praha 4. Ústřední plastikou vnější umělecké výzdoby vodárny se stala nejvýše umístěná socha 
Vltavy, které autor sochař Józa Novák vytesal krásnou tvář. Stojící sochy představující deset přítoků 
Vltavy se nacházejí o patro níže. Všechny plastiky alegorií přítoků Vltavy znázornili jejich autoři v rouše 
Evině, s pěknými obličeji, lepými postavami a s různými doplňky. 

Srovnejme pískovcové alegorie z Podolí se stejnými čtyřmi přítoky Vltavy, umístěnými pod bronzovou 
Vltavou od mostu Legií. Je to Otava (autor Józa Novák), která upravuje nebo snímá svůj plášť. 
K rýžování zlata se tedy nehlásí a ani alegorie dalších přítoků nemají atributy stejné jako jejich bronzové 
“kolegyně”; Lužnice (více autorů) drží v ruce dlouhé veslo sahající až po její bradu; Sázava (autor asi 
Matějů) hladí rukou za ní stojící srnu; a Berounka (Josef Fojtík) je ozdobená vodními květy. 
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Pro úplnost je vhodné uvést celou řadu alegorií přítoků Vltavy, které zdobí vodárnu v Podolí. Z leva jsou 
to: Vydra (autor Fojtík) snímající z hlavy plachetku; Otava; šumavská Blanice (Vodička) s holubicí na 
rameni; Malše (patrně také Vodička) držící v ruce síť, Berounka; Sázava; podblanická Blanice (Josef 
Fojtík) z níž padá k zemi poslední část jejího šatu; Želivka (opět Josef Fojtík) čeřící rukou vodu v kašně; 
Lužnice a poslední socha vpravo Nežárka (zřejmě Vodička), která má v ruce malý džbánek.  

Zajímavou skutečností je, jak si čtenáři patrně povšimli, že u plastik alegorií přítoků Vltavy na stěně 
vodárny v Podolí nelze přesně uvést jejich autory. Konzultovali jsme celou záležitost také přímo u zdroje 
informací ve vodárně v Podolí, kde sídlí Vodohospodářské museum. Bylo nám sděleno, že úplná 
dokumentace stavby vodárny se nezachovala. Ředitel muzea pan Jaroslav Jásek sice vlastní některé 
dokumenty z pozůstalosti projektanta vodárny prof. Antonína Engela, ale v těch se informace o autorech 
plastik na stěně vodárny nenachází.  

REDAKČNÍ ZPRÁVY 

Ze zasedání Republikového výboru  

(zpracováno podle zápisu z jednání Republikového výboru) 

Šestá schůze RV SVČR ve volebním období 2005 až 2006 se konala 14. září 2006. Na schůzi byli 
přítomni Ing. Malínský, CSc., Ing. Mlynář, paní Kalousková a Pokorná, JUDr. Ing. Rudolf; omluveni byli: 
paní Baštýřová a Kratochvílová, Ing. P. Lázňovský, Ing. Srnský a Ing. Tobola. 

Po zahájení a kontrole usnesení bylo jednáno o doporučení Valné hromady ČSVTS, aby její společnosti 
zřídily na vébových stránkách ČSVTS k zajištění komunikace se širokou technickou i ostatní veřejností 
své stránky. SVČR založilo na vébové adrese ČSVTS stránku s odkazy na jednotlivé oblasti. Současně 
RV doporučuje aby oblasti neuváděly na svých stránkách nevhodně úplná znění dokumentů majících 
pouze vnitřní povahu.  

Dalším bodem jednání RV byly informace z oblastí. O oblasti Jižní Čechy není nic známo; oblast Severní 
Čechy připravila na dny 19. a 20. října 2006 v Jetřichovicích seminář (viz výše uvedený příspěvek); 
oblast Východní Čechy ukončila na mimořádné schůzi svou činnost; oblast Praha a Střední Čechy 
připravila na dny 12. a 13. října 2006 seminář (informace mimo zápis: pro nedostatek přihlášek bylo 
konání semináře odvoláno).  

K připravovanému návrhu změny stanov SVČR předal Ing. Siřiště návrh úprav; o změně stanov bude 
jednáno na příští schůzi RV. 

Z jednání RV bylo přijato následující usnesení: 

- Ing. Malínský zajistí na některý čtvrtek února 2007 místnost pro konání valné hromady SVČR; 

- oblasti zvolí na jednání valné hromady delegáty v poměru 1 ku 10; 

- oblasti navrhnou dva své zástupce do RV (předseda oblasti je podle stanov dalším členem RV) a 
jednoho zástupce do revizní komise; 

Příští schůze RV bude ve čtvrtek 30. 11. 2006. (Pro termínovou kolisi s konáním valné hromady ČSVTS 
byl termín konání schůze RV dodatečně změněn na středu 29. 11. 2006.) 

Oblast Východní Čechy ukončila svou činnost  

(ze zápisu z jednání Republikového výboru konaného dne 14. září 2006) 

 

Na mimořádné členské schůzi oblasti Východní Čechy bylo odsouhlaseno zrušení oblasti k 31. prosinci 
2006, vzhledem k tomu, že JUDr. Ing. Emil Rudolf končí činnost ve funkci předsedy oblastního výboru. 
Kromě paní Kalouskové nikdo další neprojevil zájem o funkci v oblastním výboru. Členům bylo nabídnuto 
členství v oblasti Kutná Hora (zatím se přihlásilo dvanáct členů) a jeden člen bude přehlášen do oblasti 
Morava.  

PF 2007 

Všem členům Sdružení vodohospodářů České republiky a čtenářům Zpravodaje SVČR přeje 
Republikový výbor a redakční rada Zpravodaje SVČR po celý rok 2007 pevné zdraví, úspěch 
v pracovní činnosti a radost a spokojenost v osobním životě.  

 

******************************************************************************************************** 
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