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Slovo úvodem - Jan Lázňovský

Vážené členky a členové kutnohorského sdružení,

dostáváte letošní první číslo našeho Oblastního
zpravodaje. Letos plánujeme ještě jedno vydání do
konce roku. Naší snahou je vydat několik dní před
členskou schůzi informace k jednání a tím současně
podnítit velkou účast na jednání.

Proč tak pozdě toto číslo? V naší oblasti je 52 členů.
Většina pracuje v oboru, mají mnoho zkušeností a
měli by informovat i ostatní, tak jako bylo v počátcích
činnosti SVČR. Nejsou-li informace, máme velký
problém s informacemi se s ostatními podělit a vydat
Zpravodaj.

Trvale Vás chceme informovat o dění v celém
Sdružení. K tomu aktuálně slouží naše webové
stránky www.vodakh.cz. Ale bohužel velmi často se
dovídáme, že Vám mnoho potřebných informací
uteče. Pak si dodatečně stěžujete, že jste o některých
akcích ani nevěděli. Není v silách OV nebo garantů
Vám přímo zasílat každému pozvánku. Navíc je zde
lepší a hlavně levnější web. Zainteresovat Vás
k častější návštěvě webu slouží i fotosoutěž, která
ukáže, jak často náš web navštěvujete.

Pravidelným návštěvníkům našich webových stránek
se omlouváme, za to, že do Zpravodaje po rozšíření
přebíráme některé příspěvky již zveřejněné na webu,
ale bez doprovodných fotografií.

Rok 2010 byl v mnoha případech jubilejní. 20 let
oslavilo SVČR a ČSVTS (viz Zpravodaj 1/2009).

V příštím roce OSVČR Kutná Hora oslaví 20. listopadu
1991 založení vlastní kutnohorské oblasti, kdy se 17
členů oddělilo od „dosti jalové“ Oblasti Praha a střední
Čechy. Využilo více jak pětiletou zkušenost
spolupráce členů a z pořádání Setkání
vodohospodářů. Již v roce 2 000 měla oblast 83 členů
a ročně pořádala až 5 akcí, čímž se velmi dobře
finačně zajistila, měla na příspěvky členům na
tuzemské i zahraniční akce a mnoho členů velmi
aktivně pracovalo, vznikly tři skupiny garantů akcí.
Příští rok bude volební jak pro oblast, tak pro
republikový výbor, do kterého na jarních oblastních
schůzích jednotlivých oblasti budou zvoleny delegáti a
kandidáti do republikových orgánů. Nabízí se konání
valné hromady SVČR opět při XXVI. setkání
vodohospodářů v Kutné Hoře.

Příští vydání Zpravodaje 2/2010 bude v prosinci 2010,
kde hlavně uvedeme dokumenty z členské schůze,
jubilanty roku 2011 (a je jich opět hodně), seznam
právních předpisů 2010, podrobný schválený plán akcí
OSVČR Kutná Hora na rok 2011, příspěvky členů
(pošlete-li je) a výsledky fotografické soutěže OSVČR
Kutná Hora 2010.

Současný a plánovaný stav naší oblasti – Eva Pokorná

Oblastní sdružení vodohospodářů ČR Kutná Hora
plánuje v současné době členskou schůzi na 23.

listopadu 2010. Vzhledem k pracovnímu vytížení
v hlavním zaměstnání u dvou členů a dále
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s přihlédnutím k věku tří členů současného výboru je
třeba zvolit náhradníky do oblastního výboru, aby byla
i pro další období zajištěna plynulá činnost oblasti
Kutná Hora.

Výbor se schází pravidelně každý měsíc s výjimkou
července a srpna vyvíjí maximální úsilí pro dobré
jméno oblasti Kutná Hora.

Ráda bych touto cestou poděkovala všem členům
výboru za dobrou práci a jmenovitě členům našeho
sdružení p. Janu Lázňovskému – řízení redakční rady
a vedení webových stránek, pí Ireně Kalouskové, Ing.
Šárce Tiché, pí Ivě Kupecké a pí Marušce Lázňovské
za pohotovou a rychlou pomoc při řešení naléhavých
úkolů.

V letošním roce jsme činnost Oblasti rozšířili o vydání
„Pamětních listů“ pro členy sdružení s více než
dvacetiletým členstvím. Na členské schůzi 23. 11.
2010 jim budou tyto pamětní listy předány včetně
věcné odměny – letos se jedná o první 3 členy.
Vyhodnocení bude jedenkrát ročně.

Dále budeme projednávat čestné členství, které
uděluji shromáždění delegátů SVČR na návrh

republikového výboru – oblast navrhne 2 členy pro rok
2011.

Výbor OSVČR odsouhlasil odměnit vítěze fotografické
soutěže věcnými odměnami – jedná se o členy
našeho sdružení a porotou budou dle návrhů vybráni
3 soutěžící.

V letošním roce byla podána jedna žádost o ukončení
členství a jedna žádost o obnovení členství. Současný
počet členů Oblasti Kutná Hora je 52. Členské
příspěvky pro rok 2010 byly uhrazeny včas a ve
správné výši.

Výhledově pro rok 2011 se plánují 2 členské schůze –
únor a listopad, XXVI. setkání vodohospodářů v Kutné
Hoře, tuzemský zájezd dle výběru a navržen je
zahraniční zájezd do Švýcarska s odbornou exkurzí
na září 2011.

Všechny tyto akce budou projednány a odsouhlaseny
na členské schůzi 23. 11. 2010, na kterou Vás
všechny zveme. Pozvánky jsou rozeslány na
elektronické adresy.

Uvítáme náměty a připomínky k činnosti Oblastního
sdružení vodohospodářů ČR Kutná Hora, popřípadě i
zájem o práci ve výboru

Za výbor OSVČR Kutná Hora, Eva pokorná – předsedkyně. V Kutné Hoře 25. 10. 2010.

Členská sch ůze OSVČR Kutná Hora 23. února 2010 – Eva Pokorná, - Jan Lázňovský

Členská schůze, se konala v úterý dne 23. února 2010
v restauraci Na Krétě v Kutné Hoře s programem:

1. Zahájení a schválení programu
2. Volba komisí /mandátová, návrhová/
3. Zpráva o plnění usnesení z členské schůze
4. Zpráva o činnosti OSVČR Kutná Hora - 2. pololetí
2009 a návrh činnosti pro rok 2010
5. Návrh na úpravu základních dokumentů OSVČR
Kutná Hora - organizační a jednací řád, hodnocení
činnosti členů a volební řád
6. Zpráva o činnosti RV SVČR za rok 2009 a plán
činnosti pro rok 2010 (Zpráva redakční rady OSVČR
Kutná Hora Informace k XXV. setkání vodohospodářů
v Kutné Hoře)
7. Zpráva o hospodaření OSVČR Kutná Hora za rok
2009 a návrh rozpočtu na rok 2010

8. Zpráva revizní komise o hospodaření a výsledek
kontroly placení členských příspěvků za rok 2009
9. Diskuse
10. Zpráva mandátové komise
11. Usnesení
12. Závěr a ukončení členské schůze

Účast nadpoloviční, z jednání se omluvilo 5 členů,
neomluveno 19. Všechny body programu byly
projednány. Bohatá diskuse. Termín zaplacení
členských příspěvků za rok 2010 do 31/3 2010 (300 a
100 Kč). Do plánu byl zahrnut tématický zájezd
společně s OSVČR Morava - garant - Kalousková. Ing.
Tichá podala zprávu z akce Šumava 2009 (24
účastníků). Předsedkyně odešle 24/2 2010 RV
doklady. Zápis a usnesení členové obdrželi.

Podzimní členská sch ůze OSVČR Kutná Hora,
se bude konat dne 23. listopadu 2010 od 14:30
hodin v restauraci Na Krét ě v Kutné Ho ře.
Pozvánku jste všichni dostali. Na programu bude m.j.:
aktualizace dokumentů Oblasti Kutná Hora, návrh
činnosti Oblastního sdružení vodohospodářů Kutná

Hora pro rok 2011, rozpočet na rok 2011, doplňovací
volby do Oblastního výboru – volba náhradníků pro
další volební období, informace pro jarní volby
kandidátů a delegátů do oblastních a republikových
orgánů.

Sdružení vodohospodá řů ČR v roce 2010 - Jan Lázňovský

Rok 2010 je již rokem plné činnosti RV SVČR. Do
společné činnosti se zapojily oblasti Praha a střední
Čechy, Morava a Kutná Hora a v termínu 28. 2. 2010
zaslaly podklady dle usnesení valné hromady SVČR

pro získání příspěvků na činnost. Severočeská oblast
přestala s ostatními spolupracovat a neplní usnesení
Valné hromady SVČR a tím nemá nárok na příspěvek
na činnost.
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Mandát současných republikových orgánů končí 3.
června 2011 a valná hromada SVČR na jaře 2011
zvolí nové dle návrhů jednotlivých oblastí. Současně
by měla být schválena úprava stanov SVČR
s rozšířením pravomocí oblastí.

Schůze RV proběhla elektronickou poštou. Dne 24. 3.
2010 došly od všech členů formuláře hlasování
k jednotlivým bodům jednání a tím byl zápis schválen.
Jelikož se XXV. setkání vodohospodářů zúčastnili
všichni členové RV uskutečnila se 21. dubna před
programem setkání krátká schůze RV. Schůze se
zúčastnila předsedkyně RK a další hosté. Usnesení
mělo v krátkosti tyto body:

1, Zpráva o činnosti RV za rok 2009 předsedy RV
SVČR m.j. uvedla: Byla kladně zhodnocena
dosavadní činnost RV. RV bude hradit členům
cestovné na jednání. SVČR má v budově
ČSVTS archiv (roční poplatek nájemného –
200 Kč). Bohužel žádné doklady od
předchozího RV zde nejsou. Část jsme již
nahradili, ale další musíme získat a současně
změnit adresu SVČR (Osvědčení o registraci
– FÚ, Rozhodnutí o přidělení daňového čísla
organizace – FÚ, přidělení IČO – statistický
úřad) /již provedeno/, získat přihlášky členů a
další. Musíme najít cestu, jak získat
dokumenty z bytu Ing. Malínského a
dokumenty uložit v originále v archivu na
ČSVTS a v kopii u jednatelky. Pošta pro RV
by měla být směrována na adresu RV SVČR,
Praha 1, Novotného lávka, pošt. přihrádka č.
266, PSČ 116 68, elektronická předsedovi.
Korespondenci zasílat RV ve většině případů
jen elektronicky a ty písemné, které potřebují
rychle vyřídit na adresu: Ing. Věra
Sigmundová, Archangelská 2, 100 00 Praha
10.

Usnesení uložilo hospodářce RV znovu
projednat převzetí dokladů SVČR z bytu
zemřelého Ing. Malínského. Současně oblasti
zašlou jednatelce kopie členských přihlášek
svých členů, resp. zabezpečí přihlášky nové
(dosud se nepodařilo).

2, Zpráva o hospodaření oblasti za rok 2009

Usnesení: Schváleno hospodaření – zůstatek
na účtu RV 35 695,08 Kč. Hospodářka RV
SVČR a předsedkyně RK se pokusí získat
doklady o platbách provedených předchozím
RV v počátku roku 2010.

3, Stanovisko ke zprávě revizní komise – zpráva RK
nedošla a předsedkyně přislíbila odeslání
zprávy v blízké době.

4, Zpráva o zaslaných dokladech od oblasti dle
usnesení VH SVČR - Oblasti Praha a střední
Čechy, Morava a Kutná Hora v termínu 28. 2.
2010 zaslali podklady dle usnesení valné
hromady

5, Stanovisko k postoji severočeské oblasti RV schválil
odeslat dopis předsedovi severočeské oblasti
s termínem podání zprávy.

6, Návrh činnosti SVČR pro rok 2010 - zpráva byla
schválena všemi členy RV.

7, Návrh rozpočtu na rok 2010

Schválen návrh všemi členy RV. M.j.
hospodářka rozešle oblastem (Praha a střední
Čechy, Morava a Kutná Hora) na činnost 16
500 Kč/oblast/rok 2009.

8, Návrh klíče příspěvků oblastem pro rok 2010

Rozdělení prostředků za rok 2010 od RV na
činnost oblastem stejným klíčem jako za rok
2009, tj. plošně. (tento způsob doposud
nevede k posílení a ocenění činnosti
jednotlivých oblasti, pro naši oblast je
nevýhodný).

9, Diskuse a různé

RV schválil z prostředků RV uhradit každé
oblasti (mimo oblast Praha a střední Čechy,
která odmítla) odběr časopisu Vodní
hospodářství za smluvní cenu 275
Kč/oblast/rok a 1 čísla časopisu SOVAK za
700,- Kč + DPH oblast/rok. Objednávku zašle
do 10. června hospodářka RV (dosud
nesplněno).

Jubilanti OSV ČR Kutná Hora roku 2010 – Jan Lázňovský, Karel Anderle

„……Ono to není tak, že by dětství nebo život byly souvisle krásné. Jsou především běžné,
obyčejné. Převažují dny, kdy se nic převratného neděje. Až když se hrnou nejrůznější
hořkosti, až když nám někdo ublíží, dodatečně zjistíme, že to období všednosti bylo
obdobím vyrovnanosti, poklidu a pohody. Pak jsme vděční za každou hezkou půlhodinku,
jedno odpoledne, na které vzpomínáme padesát let……“

František Nepil – O psaní.

V loňském Zpravodaji jste byli informování o
jubilantech roku 2010. Podívejme se na dosavadní
životní dráhu letošních sedmdesátníků. Neměli ji
lehkou. Žili v několika dobách výrazně odlišných a
politicky a mocenský často opačně tvrdě zaměřených.
Narodili se ve válečných letech a byli již v takovém

věku, že mají nepříjemné vzpomínky na válečnou
dobu strachu a bídy. Konec války, kdy Praha volala o
pomoc, prožívali pražské povstání s rozhlasem i
osobně. Do školy nastoupili již po osvobození.
Radostné vykročení do svobody netrvalo dlouho a po
únorovém převratu poznali „slasti“ další totality. Když
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se vůdcové měnili, jako třináctiletí školáčci vytrhali
stránky z učebnic s portréty Stalina a Gottwalda a
začernili v textu jejich jména. Konečně přišlo jaro
1968, viděli novou svobodu. Vše v srpnu zhatili
„osvoditelské“ tanky a přišla veliká řada politických
potupných prověrek s demonstraci zvůle zástupců
totality. Ti, kteří se propagátorům režimu nelíbili, měli
mnoho nečekaných problémů. Totalita ukázala svou
nadvládu a dlouhé fronty na vše a mnoho dalších
nepříjemností. Až po sametové revoluci poznali
svobodu a mohli začít žít více dle svých představ,
mohli se např. kdykoliv chtěli podívat i do zemí za
předchozí železnou oponou, na což dříve nemohli ani

pomyslet. Ale ani teď není ideálně. Ačkoliv celý život
tvrdě pracovali nemají vše samozřejmé plně zajištěné.
Dopadá i na ně bohužel, že se společnost za doby
války a totality tvrdě zdeformovala. Dominují lidé, kteří
se snaží urvat co mohou, bez ohledu na okolí. Přesto
každý z nich rád vzpomíná na mnoho krásných chvil a
rád se schází a baví se svými přáteli.

Jistě by vzpomínali i další naši „zasloužilí“ členové. Ti,
kteří již navždy opustili naše řady a již nemohou
přiložit ruku a hlavně hlavu k činnosti Sdružení, tak jak
to dokázali v době jejich plné síly a posunuli činnost
výrazně dopředu.

Marie Lázňovská

Naše jubilantka se narodila v Praze 10. února 1940.
Díky stěhování rodičů poznala krásy Šumavy, později
Kolínska. Z Ohrady dojížděla na ZŠ ve Velimi a
později ze Zásmuk na Jedenáctiletou střední školu do
Kolína. Po maturitě vystudovala Střední průmyslovou
školu stavební ve Vysokém Mýtě obor vodohospodář-
ské stavby, kde se poznala s budoucím manželem. Po
maturitě pracovala jako projektantka ve Státním
typizačním ústavu Praha (následně dnešním
Hydroprojektu) na pracovišti v Kutné Hoře a později v
Praze. Po svatbě se vrátila do Kutné Hory. Po
mateřské nastoupila na Vodovody a kanalizace v
Kutné Hoře, po třetí mateřské do Agropodniku (později
Unikomu) Kutná Hora (a stále v projekci), zde se
později stala podnikovou vodohospodářkou a vyřešila
mnoho problémů na dříve velmi zanedbaném úseku
vodního hospodářství a ochrany vod podniku.

Při založení Sdružení vodohospodářů se stala členkou
a brzy hospodářkou kutnohorské oblasti. V době
největšího rozkvětu Oblastního sdružení jako
organizační garantka IX. až XV. setkání
vodohospodářů získala obětavostí a pozorností mnoho
sympatií účastníků a dnes v nich má mnoha přátel.
Byla organizační garantkou i dalších akcí včetně velké
řady tématických tuzemských a hlavně zahraničních
zájezdu. I po odchodu do důchodu stále pomáhá. Je
tajemnící Klubu kutnohorských seniorů. Za svou
velkou a přínosnou činnost se jako první žena SVČR
stala čestnou členkou Sdružení vodohospodářů ČR.

Dnes veškerý volný čas věnuje pěti vnoučatům,
zvelebování veliké zahrady u chalupy a dalším
chalupářským činnostem. Využívá každou chvilku a
pravidelně se schází s bývalými spolupracovnicemi.

Vladislava Chobotská

V nejvyšší části kutnohorského okresu v Novém Dvoře
(u Ostrova) se 1. března 1940 narodila Vladislava
Samková později řečená naše "Vladěnka" - dlouholetá
členka sdružení a dnes členka klubu seniorů. Po
vystudování Střední průmyslové školy stavební v
Havlíčkově Brodě nastoupila na odbor vodního
hospodářství ONV v Kutné Hoře (správněji OVLHZ),
kde věrně sloužila až do odchodu do důchodu, takže
velmi dobře zná každý kousek okresu. Vždy využívala
veliké zkušenosti a k prospěchu věci byla vždy
nesmlouvavá.

Často vzpomínaná vedoucí pracovnice odboru
vodního hospodářství byla vždy pečlivá, přísná, ale
velmi milá a dobrá kamarádka, která chápala velmi
špatné postavení tehdejších podnikových
vodohospodářů a maximálně se snažila jim pomoci a i
v důchodu nepřestávala jim radit, prostě velká
odbornice.

Jako propagátorka zdravého životního prostředí žije
se svým manželem téměř trvale v přírodě na chalupě
v Žandově.

Jan Lázňovský

stále mladík, je to tak, narodil se už ve válečných
letech, a to 8. května 1940. Do roku 1965 bydlel v
Miskovicích, kde navštěvoval školu až do 5. třídy. Asi
nebylo pro jedenáctiletého studentíka jednoduché,
když byli rodiče v r. 1951 násilím začleněni do JZD.
Do osmé třídy už chodil v Suchdole, maturitu složil na
jedenáctileté střední škole v roce 1957. Ve studiu
pokračoval dále na stavební vodohospodářské škole
ve Vysokém Mýtě - SAJOŠ, kde maturoval v roce
1959. Jako student vynikal jako přeborník a
reprezentant kraje ve více sportech, získal i druhé
místo v celostátní soutěži technické tvořivosti
mládeže. Školní láska k jedné spolužačce ze třídy z
"Kujebiny" se naplňuje v roce 1963, kdy uzavírají
sňatek. A volil skvěle, mají tři děti, radují se z pěti
vnoučat a manželka je pro všechny neocenitelnou

oporou ve všem. Od roku 1965 bydlí v družstevním
bytě v Kutné Hoře, na kterém mj. odpracoval mnoho
brigádnických hodin, zde je již přes 40 let členem
představenstva družstva.

Celý život pracoval jako projektant a dozor převážně
vodohospodářských staveb, KSÚPZLV Pardubice
(pozdější Agroprojekt), po delimitaci v roce 1960 se
stále se měnícím názvem okresní stavební
organizace, v roce 1988 Hydroprojekt Praha, od roku
1998 dodnes OSVČ, kulaté razítko ČKAIT.
Vyprojektoval na 100 rybníků, aktivně spolupracoval
při pozemkových úpravách, vždy jasně prosazoval
zásadu - příroda na prvním místě.

V roce 1986 až 1988 na stáži - vodohospodář OZS
Kutná Hora. Z rozptýlených podnikových
zemědělských vodohospodářů utvořil odbornou
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skupinu zemědělských vodohospodářů. Stal se
členem krajského výboru vodohospodářů a krátce
nato členem ústředního výboru průmyslových
zemědělských vodohospodářů. Uspořádal I. setkání
vodohospodářů (hlavně v Bílém Podolí a Kutné Hoře).
Jako zakladatel OSVČR Kutná Hora pracoval jako
jeho předseda až do 1. 10. 2000, kdy funkci předal
zástupci mladší generace. Na Valné hromadě SVČR
10. 11. 1998 se stal čestným členem SVČR. Na poli
sdružení je neuvěřitelně činný i jako stálý předseda
RR OSVČR Kutná Hora či člen republikové redakční
rady. Od počátku SVČR byl členem republikového
výboru, avšak pro názorové rozdíly s předními
zástupci RV tuto instituci opustil. Po krizi SVČR na
konci roku 2008 převzal v lednu 2009 funkci předsedy
RV. Je aktivním členem odborné skupiny
vodohospodář senior, 17. března 2010 obdržel Čestný
odznak udělovaný osobnostem ČSVTS.

Jeho velkým koníčkem je chalupa, na které stéle něco
rekonstruuje, s velikánskou zahradou. Kromě fyzické
práce, která už k chalupě patří, vozí si sem i počítač.
Ne pro zábavu, ale on už bez SVČR snad ani nemůže
být. Stále aktualizuje webové stránky sdružení a jistě
tvoří kostru dalšího setkání vodohospodářů. To XXV.
se jemu a jeho týmu spolupracovníků náramně
vydařilo. Díky za to. A aby nebylo toho organizování
málo, připravuje pro své "holky a kluky", protože
takovými stále jsme třeba i po těch více než 50 letech,
srazy absolventů středních škol.

Nikdy nebyl v žádné politické straně, ba dokonce ani v
masovém SČSP, přesto pracoval převážně ve funkci
vedoucího projekce. A jeho krédo: "vždy vše se nechá
dělat ještě poctivěji" - to vyžaduje i na okolí a
spolupracovnících.

Ing. Marie Čermáková

Naše jubilantka se narodila 30. července 1940 v
rolnické rodině v Koutech u Poděbrad. Školní
docházku ukončila maturitou na gymnáziu v
Poděbradech a pokračovala do roku 1962 na
agronomické fakultě Vysoké školy zemědělské v
Praze. Do zaměstnání nastoupila na funkci hlavního
agronoma v JZD Nahořany v okrese Náchod. V létech
1968 až 1995 procovala v Agroprojektu Pardubice
jako vedoucí projektant. Zpracovávala projekty režimů
hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů,
pozemkové úpravy a generely územních systémů
ekologické stability. Tuto činnost neukončila ani po
odchodu do starobního důchodu v roce 1995 jako
osoba samostatně výdělečně činná, čímž využívá
autorizaci získanou v roce 1995 u České komory
architektů na projektování územních systémů
ekologické stability. Od roku 1990 je členkou
Českomoravské komory pozemkových úprav, takže

má oprávnění k projektování pozemkových úprav od
Ústředního pozemkového úřadu MZe. Členkou SVČR
se stala 7. ledna 2000. Ze zdravotních důvodů v
současnosti již neprojektuje. Již 17 let je pravidelnou
účastnicí Setkání vodohospodářů v Kutné Hoře, byla
účastnicí konferencí o pozemkových úpravách na
okresech Východočeského kraje a seminářů územních
systémů ekologické stability v Brně. Žije s manželem v
Přelouči, se kterým vychovala dvě dcery.

Pravidelně se účastní školení a schůzí Oblastního
sdružení vodohospodářů ČR.

Ing. Čermáková zaslouží obdiv, že přes věk,
vzdálenost Přelouče od Kutné Hory max. a včas plní
své povinnosti člena Sdružení, účastní se většiny
naších akcí, odebírá sborníky a hlavně aktivně všech
schůzí.

Nezapomeneme na Josefa Kuřátka

Po vážné nemoci zemřel v neděli 13. 6. 2010. Narodil
se 19. července 1939 v Plzni. Díky stěhování rodičů
se jako malý školák dostal do Uhlířských Janovic,
později do Kutné Hory a po svatbě do Zbraslavic.
Vystudoval několik středních škol - Strojní školu v
Kutné Hoře, Zemědělskou školu v Čáslavi a Stavební
průmyslovou školu v Havlíčkově Brodě. Jako
podnikový vodohospodář vystudoval Energetický
institut v Praze (často vzpomínal na rektory Dr.
Františka Kastnera, CSc., JUDr. Františka Štěpánka a
další).

Je jedním ze zakladatelů Sdružení vodohospodářů ČR
a od počátku vykonával mnoho funkcí v oblastním i
republikovém výboru i republikové revizní komisi. Byl
garantem mnoha oblastních konferencí (např. odpady,
studny apod.). Byl stále (od založení zpočátku
předsedou) členem oblastní redakční rady a
předsedou klubu vodohospodářů seniorů. Stále
aktivně pracoval a účastnil se většiny oblastních akcí a

často jako řidič autobusu vyvážel členy na krásná
místa Čech.

Do posledních chvil používal své "kulaté" razítko k
využití zbytku volného času a byl stále volán k
odborné vodohospodářské a odpadářské pomoci.

Byl dobrým manželem, otcem dvou dcer a pozorným
dědou Honzíka, Lukáše a vnučky.

Za svou velkou a přínosnou činnost se jako jeden z
prvních stal čestným členem SVČR. Klub seniorů 14.
7. 2009 oslavil jeho krásné jubileum.

Oblastní výbor SVČR Kutná Hora, Redakční rada
OSVČR Kutná Hora a klub seniorů mu děkuje za jeho
obětavost na mnoha postech SVČR. Nezapomeneme
na velkého odborníka a hlavně dobrého kamaráda -
našeho Pepu.

                  Čest jeho památce.

Jubilanty příštího roku zveřejníme v příštím čísle našeho Zpravodaje. A je na ně bohatý. Oslavy budou mít dva
pětasedmdesátníci, dva sedmdesátníci a tři šedesátnici (respektive ……níce).
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Zprávy z akcí 2010

Zpráva z XXV. Setkání vodohospodářů v Kutné Hoře – Jan Lázňovský

XXV. setkání vodohospodářů v Kutné Hoře se konalo
v sále "Clubu Lorec" v Kutné Hoře ve dnech 20. a 21.
dubna 2010 na téma: "Od předpisů k opatřením proti
znečišťování vod a k ochraně proti povodním"

Počet presentovaných 150 účastníků příjemně
překvapil. Všech setkání již se zúčastnilo 5 277
účastníků. Je velmi potěšitelný zájem z řad členů
Sdružení vodohospodářů ČR. Zúčastnilo se 27 členů,
celý republikový výbor, předsedové 3 oblastních
výborů, předsedkyně republikové revizní komise a
další členové oblastních výborů a další členové. Dle
profesí bylo 30 % zástupců různých výrobních
podniků, 23,3 % z městských úřadů, 2,7 % z krajských
úřadů a 5,3 % z vyšších úřadů. Zástupci VaK tvořili 4,7
%, pozemkových úřadů 8,7 %, zemědělských
vodohospodářských správ 6,7 %, 4 % ze správ
povodí, zbývající byli z dalších institucí včetně VŠ,
agentur ochrany přírody a pod. 5 členů ČKAIT získalo
po 2 bodech vzdělávacího programu v projektu
celoživotního vzdělávání komory ČKAIT. Pozvánky
byly jednak uvedeny na webu oblasti (34 %
účastníků), rozeslány členům OSVČR (3%), E-mailem
(pro MěÚ – 5 %), dle adresáře setkání a soukromého
adresáře garanta (60 %).

Firmy se představily různou formou (výstavka,
předáním materiálů a reklamy ve sborníku): Sponzor:
LentiKat´s a.s., Evropská 423/178, 160 00 Praha 6,
WTW, měřící a analytická technika, s.r.o.,
Budovatelská 1/281, 190 15 Praha - Statice, ÚNS -
Laboratorní služby, s.r.o., Vítězná 425, 284 03 Kutná
Hora, Asio, spol. s.r.o. CZ, 664 51 Jiříkovice 83,
FLOW GROUP s.r.o., Zahradnická 12, 603 00 Brno a
Pipelife Czech, s.r.o., Kučovaniny 1778, 765 02
Otrokovice.

K akci byl vydán sborník (6,55 AA - tištěný a na CD,
pro velký zájem bylo nutno zvýšit jejich počet oproti
objednávkám v přihláškách). Samostatně objednané
sborníky a povinné výtisky byly rozeslány v daném
termínu.

Pan Stanislav Dragoun předal organizátorům pro
každého účastníka číslo 3 časopisu Vodního
hospodářstvím se 2 stránkami věnovanými Sdružení a
XXV. setkání.

 Úterý 20. dubna 2010

Mgr. Iva Kupecká  zahájila XXV. setkání a představila
předsednictvo. Jménem Oblastního sdružení
vodohospodářů ČR Kutná Hora, pořadatele jubilejního
setkání pozdravila přítomné předsedkyně OV Eva
Pokorná . Úvodní slovo setkání přednesl odborný
garant akce Jan Lázňovský  a pozdravil přítomné i
jako předseda RV SVČR.

Přednášky (po některých byla ihned diskuse):
Ing. Václav Dvořák, Ph.D, MŽP ČR - Nadregionální

vodohospodářské problémy a environmentální cíle
Mgr. Zdeněk Horáček, MZe ČR - Nové a připravované

právní předpisy vodního hospodářství

Mgr. Iva Kupecká a Eva Pokorná gratulovali
zakladateli setkání k blízkým sedmdesátinám Janu
Lázňovskému.

Ing. Veronika Jáglová , VRV - Nový přístup k
povolování vypouštění odpadních vod

JUDr. Jaroslava Nietscheová , Povodí Vltavy, s.p. -
Ochrana vodních zdrojů podle platných předpisů a
v praxi vodoprávních úřadů

Po obědě:
Ing. Jana Pivcová  - ÚPÚ - MZe ČR - Podpory a

dotace pro projektování a výstavbu
protipovodňových a protierozních opatření v
pozemkových úpravách

Zástupce sponzora Mgr. Jan Mrákota fy LentiKat´s
a.s. Praha 6 krátce představil profil firmy.

JUDr. Ing. Emil Rudolf , MŽP ČR - Základní právní
předpisy upravující stav krajiny z pohledu
minimálních negativních dopadů při povodňových
stavech a jejich reálné uplatňování v praxi

Ing. Magda Horská , CSc., Povodí Moravy - Závaznost
programů protipovodňových opatření ve
schválených plánech oblastí povodí

Ing. Helena Vondrušková , Zemědělská
vodohospodářská správa - Revitalizační a
vodohospodářské úpravy vodních toků

Večeře a ubytování v hotelu Mědínek
Varhanní koncert v chrámu svaté Barbory  (M.
Hanuš - varhany, J. Pustina - baryton)
Společenský ve čer - hotel Mědínek - k tanci hrála
skupina pana Jeřábka.

 Středa 21. dubna 2010
Před přednáškami proběhla schůze republikového
výboru SVČR. Přednášky:
Ing. František Kulhavý , CSc. Česká spol. krajinných

inženýrů - Racionální řešení problematiky
klimatických změn v naší krajině z hlediska platné
legislativy

Následovalo vyhlášení ocen ěných členů Sdružení
předsednictvem ČSVTS k 20. výro čí ČSVTS.
Místopředseda RV SVČR Ing. Jan Vávra , gratuloval
za udělený "Čestný odznak osobnostem ČSVTS"
Janu Lázňovskému  (oblast KH – předám byl
předsedou ČSVTS Doc. Ing. Danielem Hanusem,
CSc. EUR.ING. 17/3). Předseda RV SVČR Jan
Lázňovský předal "Čestné uznání ČSVTS" Pavlu
Sedleckému  (oblast Morava) a "Pamětní list
předsednictva ČSVTS" pro Ing. Stanislava
Srnského  (oblast Pha a Stř. Čechy) převzala
předsedkyně oblasti Jana Čechová.

RNDr. Pavel Punčochá ř, CSc., MZe ČR -Strategie
vodního hospodářství v adaptačních opatřeních k
omezení hydrologických extrémů

Prof. Ing. Jan Šálek , CSc., Ústav vodního
hospodářství a krajiny VUT Brno - Udržitelný
rozvoj, ochrana a zodpovědné hospodaření s
vodou v krajině.
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Jan Lázňovský ukončil akci, poděkoval lektorům,
spoluorganizátorům za pomoc i všem přítomným za
účast a hladký průběh akce a pozval všechny na příští
setkání 10. a 11. května 2011. Mnoho účastníků
poděkovalo za pozvání a dobře hodnotilo akci, což
potvrzoval častý potlesk a veliká účast na závěrečné
exkurzi.

Po obědě byla exkurze Ing. Ivoj R ůžička, CSc.
Konifery s.r.o. Žehušice a oborník pan Stárek - Vodní
hospodářství a chov bílých jelenů v Žehušické oboře-
Vodní hospodářství a chov bílých jelenů v Žehušické
oboře (laně - jelínek - ohrady) - procházka po části
velkého okruhu.

V 15.15 byla ukončena akce a autobus rozvezl
účastníky z Žehušic na vlakové a autobusové nádraží
a na další místa v Kutné Hoře.

Hlavním a odborným garantem byl Jan Lázňovský,
spolumoderovala Mgr. Iva Kupecká, organizační
garantkou byla Ing. Šárka Tichá, prezentaci firem
zajišťoval Ing. Miroslav Perný a o stravování,
ubytování a koncert se starala Marie Vytlačilová. U
presence dále pracovali Ing. Hana Poláková, Marie
Lázňovská, Eva Pokorná, Marie Zdeňková, Eva
Kohoutová a Jiří Malina. Na letošním setkání byla i
účastnice I. setkání (a téměř všech dalších) - Ivana
Kostková  ze Zlonic u Kladna a účastnice převážně
všech setkání Marie Hrabovská  z Rožnova pod
Radhoštěm a mnoho dalších stálých účastníků.
Několik účastníků se přihlásilo za členy Oblastní
sdružení vodohospodářů ČR Kutná Hora.

K akci přišlo několik ohlas ů:

• Dobrý den pane Lázňovský. Ráda bych Vám
poděkovala za příjemné XXV. Setkání
vodohospodářů v Kutné Hoře, které jste pro nás
zorganizoval a slovy: JE U VÁS VŽDYCKY
DOBŘE, je myslím řečeno vše, ale hlavně Vám
patří velký dík za organizaci a péči, jak se o nás
bezvadně staráte. Za sebe bych měla jednu malou
prosbu - posunout zahájení semináře na 10. hod.,
moc děkuji. Už teď se těším na příští ročník. S
přátelským pozdravem se loučí Iva Hroudová
(OSVČ).

• Dobrý den, pane Lázňovský, chtěla bych Vám
moc poděkovat za velice pěkné a přínosné
setkání vodohospodářů v Kutné Hoře. Přeji pevné
zdraví a hodně elánu do dalších dní. S pozdravem
Drahomíra Traplová , Krajský úřad Libereckého
kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

• Zdravím z Brna. Ze semináře jsem si přinesla
nové poznatky pro organizaci do dalších setkání,
ale i pro pracovní prostředí. Zážitek z koncertu a z
obory jsem prezentovala i ve spalovně Brno.
Těším se na další setkání. Přeji hodně sluníčka,
pohody a především zdraví. Na spolupráci se těší
Olga  Musilová , SAKO Brno, a.s.

• Pane Lázňovský, jsem ráda, že jsem se opět
účastnila. Moji "vodohospodářskou duši z
Vysokého Mýta" velmi zajímá tato problematika ve
vazbě na krajinu. Avšak často mám dojem, že
realizace je někde jinde. O to více obdivuji Vaši

laskavost i odbornou péči o vodohospodáře. Více
takových "Lázňovských"! Přeji Vám pevné zdraví
a hodně elánu a optimismu do dalších let. Vše
dobré přeje Jaroslava Čápová , Poděbrady.

• Honzo, velice děkujeme za dobrou organizaci,
příjemné prostředí a dobré přednášky. Bylo nám u
Vás opět dobře. Tak už se mám zase na co těšit.
Na shledanou 10. 5. 2011. Maruška Hrabovská .

• Děkujeme za pěkný program, moc se nám to
líbilo. Příští rok přijedeme také. S pozdravem
Štěpánka Holá

• Dobrý den! Mockrát děkujeme za bezchybné
zorganizování XXV. Setkání vodohospodářů.
Obsah přednášek byl velice zajímavý a využitelný
v naší praxi. Co se týká námětů přednášek,
myslíme si, že do dalšího setkání se určitě
ozveme. Během roku určitě nějaké otázky
vyvstanou. Ještě jednou mockrát děkujeme a jsme
s pozdravem Vodařky z Kraslic Ing. G. Ožanová  a
p. J. Hájková.

• Dobrý den pane Lázňovský, nedá mi to a využiji
Vaši výzvy ze závěrečného slova na připomínky.
Možná jich z mé strany bude víc než dost, ale byla
bych ráda, abyste je vnímal spíše jako inspiraci na
další roky. Sama se podílím na organizaci různých
konferencí, proto si dovoluji na tyto "nedostatky"
upozornit. Na této akci jsem byla asi po třetí,
domnívám se, že naposledy v roce 2001. Z mého
pohledu celou akci zachránila kvalita příspěvků a
účast kvalitních přednášejících a samozřejmě
koncert. Jinak se musím přiznat, že někdy jsem
byla až zaskočena organizací. Myslím, že by bylo
dobré upozornit přednášející na velikost písma v
prezentacích. Protože ač mám dobré oči a seděla
jsem přesně na polovině sálu, měla jsem u většiny
přednášejících problém rozluštit, co na plátně je.
Domnívám se, že v sále, kde je neskutečná zima
(patřím mezi otužilce, ale toto bylo i na mne moc)
a někteří účastníci si za dva dny neodváží
svléknout kabát či bundu, by se měly podávat
teplé nápoje snad po celou dobu prezentací na
náklady organizátorů (káva, čaj a voda je běžnou
součástí takovéto akce). Úplně by stačily termosky
s kávou a horká voda na čaj v rohu sálu. Cena
jídla by měla zahrnovat i nápoj (tomu samozřejmě
odpovídá cena). Občerstvení (oběd, káva, čaj,
voda, koláč) máme u nás nasmlouváno u
komerčních firem, takže představu o cenách v
tomto množství mám, nakonec jsou přeci
zohledněny ve vložném. A pod pojmem
společenský večer si také představuji něco jiného.
Stojí za úvahu, zda pořádat večeři ve stylu jaký byl
letos nebo zda nezvážit raut, po skončení
koncertu. Vím, že je to při organizaci vždy sporné,
zda jednotné jídlo či raut. Ale pokud se raut spojí
se společenským večerem, upřednostnila bych
raut. A když se lidem během odpolední pauzy
podá ke kávě koláč, vydrží až do rautu. Nebo
chcete-li večeře (lehčí než letos) a po koncertu
alespoň víno a nealko. U společenského večera
považuji za standard - jídlo, víno a nealko. Pak mě
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také nemůže překvapit cena ve vložném za raut
např. 350,-. Píšete o 150 účastnících, ale já si
dovoluji tvrdit, že na společenském večeru se
nesešla ani polovina z nich, což vnímám
negativně. Možná též zvážit zda živý duet nebo
jen reprodukovaná hudba. Sice netuším jaké jsou
ceny pronájmu v Lorci a salonku v Mědínku, ale i
tak se mi zdá cena vložného v poměru
"cena/výkon" v letošním ročníku vysoká. "Slavil"
se přeci 25. ročník! Osobní úvaha: Jestliže z akce
za 1800,- odjedu promrzlá na kost a odvezu si
igelitku se starým číslem VH, A5 sborník a několik
letáků od prezentujících se firem a výlet busem do
Žehušic a zpět, budu se napříště velmi
rozhodovat, zda se takovéto akce zúčastním. A
neustálé hlasité štěbetání dam u prezence raději
ponechám bez komentáře. Toto vše Vám píšu
hlavně proto, že je to zajímavá akce s tradicí a

pokud chcete udržet hlavně mladší ročníky, aby
se k Vám vracely, dovolím si tvrdit, že je téměř
nutné změnu v tomto směru provést. Jak se říká,
možná i změnit "lokál". Sama vím, že platící
účastníky si musíme hýčkat. Město samo o sobě
vytváří této akci neuvěřitelnou atmosféru, proto se
domnívám, že stojí za to zamakat na těchto
vedlejších, ale jak vidíte velmi vnímaných
faktorech akce a bude to super. Budu držet pěsti a
přeji Vám hodně zdaru. S přáním pěkného dne V.
Hubačíková , Mendelova univerzita v Brně.

Několik dalších ohlasů bylo spíše více osobních pro
garanta k jeho jubileu. Příjemné připomínky nás těší i
za kritiku děkujeme, alespoň víme co zlepšit a čeho se
vyvarovat. Bohužel v Kutné Hoře není pro nás lepší
místo pro konání akce.

Vídeň - Kalousková Irena
Tématický zájezd Vídeň - Znojmo společný s OSVČR
Morava Brno - Vídeň - Višňové - Znojmo - Brno - 24. -
25. 9. 2010

Sdružení vodohospodářů - oblast Morava uspořádalo
přes CK dvoudenní zájezd, kterého se zúčastnilo i 14
osob přes naší oblast Kutná Hora, z toho 10 členů
oblasti.

1. den - odjezd z Brna cca v 9,00 hod., příjezd do
Vídně - města s 1,6 mil obyvatel. První zastávka je u
"Hundertwasser-KrawinaHaus", postaveného v letech
1979 - 1985. Je to velice zvláštní dům - či spíše
seskupení několika domů, které má různé barvy,
každé okno jiné a je bez pevných úhlů.

Potom již následovala odborná exkurze na čistírnu
odpadních vod na okraji Vídně s kapacitou 4,5 mil.
EO, jejíž vlastníkem je město Vídeň. Čistírna byla
postavena v roce 1980 a její rekonstrukce s realizací
2. linky byla ukončena v r.2005. Na čistírně pracuje
150 pracovníků a rozloha čistírny je 45 ha.

Na čistírnu je gravitačně (kromě přechodu vrchem
Dunaje) svedeno cca 98 % odpadních vod z města
včetně vod dešťových (dokonce dle sdělení bez
odlehčovacích výustí). Během deště dochází k retenci
ve stokách, které jsou průchozí a jejich délka je cca
2300 km. Přítok na ČOV je 680 tis. m3/r v bezdeštném
období (z toho cca 1/3 je balast) a až 1,5 mil. m3 za
deště. Max. přítok na ČOV je 1800 l/s, zbývající
množství odpadních vod je akumulováno ve stokách
(starých 150 let). Při deštích je část vody svedena na
1. stupeň a část přímo na 2.stupeň. V době sucha je
část vyčištěných odpadních vod svedena zpět na
přítok. Na čistírně je spotřeba el. energie 62 mil.
kW/rok. Spotřeba vody na jednoho obyvatele je 150
l/den a stočné je 1,75 euro.

Odpadní vody jsou čerpány zakrytými 6 šnekovými
čerpadly na mechanického předčištění - lapáky písku
a štěrku a strojně stírané česle, které odbourá cca 30
% znečištění. Dále je odpadní voda čištěna v 1.
biologickém stupni, které sestává z podélných
usazovacích a aeračních nádrží s povrchovými
aeračními elementy, dále je mezistupeň s čerpací

stanicí a denitrifikace. Ve 2. stupni jsou nitrifikační
nádrže s membránami, anoxická zóna a denitrifikační.
Odtok vyčištěné vody je přes dosazovací kruhové
nádrže do Dunajského povodňového kanálu "Neu
Donaj". Přebytečný kal a příp. primární kal je
skladován v zahušťovacích nádržích, potom čerpán na
odstředivku a po odstředění spalován ve spalovně při
850 st.C. Pro odstranění fosforu je v 1. i 2. stupni
dávkován síran železitý.

Kvalita
odpadních vod

na vstupu na odtoku limit

CHSKCr 679 mg.l-1 33 mg.l-1 75 mg.l-1

BSK5 359 mg.l-1 5 mg.l-1 15 mg.l-1

TOC 10 mg.l-1 25 mg.l-1

Pc 0,90 mg.l-1 1 mg.l-1

N-NH4 0,99 mg.l-1 5 mg.l-1

Takže to byly technické údaje, které jsme se dozvěděli
ve vstupní místnosti administrativní budovy a při
pouštění filmu o ČOV. S odborným překladem zde
pomáhal Ing. Kouba z naší skupiny. Potom
následovala obhlídka celé čistírny pro její velikost
autobusem. Pracovníci čistírny jezdí po areálu vozíky.

Z čistírny jsme přejeli do centra Vídně, kde
následovala pěší prohlídka historického centra Vídně -
Neue Hofburg, Heldenplatz, Graben, Stephansdom,
Kartnerstrasse, Opera a další památky, včetně
posezení v některé kavárně na vídeňské kávě a
zákusku. Protože nám celý den počasí přálo a svítilo
sluníčko, myslím, že byli všichni velice spokojeni.

Z Vídně jsme navečer odjížděli do vinařství Višňová
Adámek, kde jsme byli ubytováni v penzionu. Po
degustaci vín a prohlídce sklepa, kde se víno vyrábí,
následovala pozdní večeře a další prezentace vín s
odbornou přednáškou p. Adámka ml. K poslechu
přitom hrála harmonika.

2.den - po snídani byl odjezd do Znojma, kde byla
prohlídka historické části města - kostel Sv. Mikuláše,
hradby, radniční věž, gotické, renesanční a barokní
domy. Z hradeb byl nádherný výhled i na řeku Dyji s
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jezem. Bohužel jsme neviděli muzeum Znovín, protože
tam probíhal samostatný program. Zato ale cca 20
účastníků zájezdu navštívilo Znojemské podzemí,
které je jedním z nejrozsáhlejších podzemních
labyrintů ve střední Evropě. Jeho vznik se datuje do
14. století. Spletitá 4 patrová síť chodeb v délce cca
27 km má důmyslně vybudované větrací šachty,
kouřovody a odvodnění. Původně plnily funkci sklepa
pro uchování zemědělských produktů a vína pod
každým měšťanským domem. Dle legend se zde
schovávali lidé v době různých válek. V současné
době je v podzemí zabudována expozice "Tajemné
znojemské podzemí" s alchymistickou dílnou, oživlé
skály, netopýry, skřety, vězeňské kobky s vězni a
kostry obalené umělými pavučinami.

Pro nás odbornou zajímavostí jsou vodní díla zde
vybudovaná, a to 7 studní, které byly propojeny
korytem ve 4. podzemním podlaží a zásobovali
obyvatele pitnou vodou. Přepady ze studní byly
provedeny tak, aby postupně docházelo k usazování
nečistot. Vodovod měl délku 2,5 km. Při prohlídce
podzemí v délce cca 800 m jsme viděli čtvrtou studnu
o hloubce 6 m (voda je ve 4,5 m) elipsovitého tvaru i s
částí přívodního koryta. Dle laboratorních vzorků
odpovídala tato voda dokonce vodě kojenecké a
používala se cca do r. 1970.

Doplňující informace

Ze 41 účastníků bylo 14 z oblasti Kutná Hora, kteří do
Brna přijeli převážně vlakem. Na nádraží je přivítal
předseda oblasti a místopředseda RV Ing. Jan Vávra,
který následně v autobusu pozdravil všechny
účastníky.

Odborná exkurze byla na čistírně odpadních vod pro
celou Vídeň. Následovala prohlídka historického
centra Vídně. Po návratu do ČR se účastníci ubytovali
v příjemném penzionu vinařství Višňová Adámek. Po
krátké prohlídce vinařského provozu, kde byla večeře.
Den končil ve sklípku s presentaci vín.

Druhý den po snídani jsme se přesunuli do Znojma na
prohlídku historické části města (rotunda, kostel Sv.
Mikuláše, sv. Václava, hradby, gotické, renesanční a
barokní domy podzemí města (mj. využívané do roku
1973 jako částečný zdroj pitné vody). Při cestě ze
Znojma do Brna mj. poděkoval organizátorům za
dobře připravený 1. zájezd moravské oblasti a vyzvedl
aktivní spolupráci kutnohorské a moravské oblasti
předseda RV Jan Lázňovský. Z Brna se účastníci
poučení i pobavení navečer velmi spokojení rozjeli do
domovů.

Garantem akce byl Ing. Jan Vávra. Příspěvek členům
bude poskytnut dle usnesení členské schůze.

Návrh akcí na rok 2011 – Eva Pokorná

• XXVI. setkání v Kutné Hoře bude 10. a 11. 5.
2011

• Tuzemský zájezd

• Zahraniční zájezd do Švýcarska s odbornou
exkurzí v září 2011.

XXVI. Setkání vodohospodá řů v Kutné Ho ře - Jan Lázňovský

V příštím roce se tradiční setkání překlopí přes
pětadvacítku. Jelikož je to nejvýznamnější akce
SVČR, dovolte mi krátké zamyšlení.

Příprava prvního setkání vyvolala vznik našeho
Sdružení seskupením zemědělských podnikových
vodohospodářů okresu Kutná Hora do odborné
skupiny ČSVTS. Z této skupiny menší oklikou se stal
základ naší oblasti a na V. Setkání vodohospodářů
v Bílém Podolí byla ustavena zakládající skupina
SVČR. Po ustavení Sdružení ve spolupráci Ing. Voka
Malínského CSc., Dr. Františka Kastnera CSc. a
dalších postupně vznikaly oblasti. Kutnohoráci se
začlenili do oblasti Praha a Střední Čechy, ale po
zjištění, že toto spojení výrazně svazuje a komplikuje
naši v té době již dominující činnost v celém Sdružení,
byla založena Kutnohorská oblast.

Setkání se stala hlavní akcí a vyvolala významnou
spolupráci mnoha členů. Přebytky z akcí se staly
významným příjmem pro zabezpečení celkové činnosti
celé oblasti a nezbytnou finační pojiskou pro konání
málo přínosných i “prodělečných” akcí (které ale
podnítily k činnosti další členy). Od té doby došlo
k výrazným změnám, které komplikují činnost ve
Sdružení. Ale podstata Sdružení je stálá a v poslední
době stále zřejmější a potřebnější.

V začátcích činnosti sdružení byl přebytek z akcí
jediným příjmem oblasti (členské příspěvky byly v celé
výši předány RV). V roce 2010 rozpočtu oblasti
přineslo setkání 61 % celkových příjmů (příspěvky již
celé ponechávané oblasti tvoří 17 % a příspěvek od
RV 22 %). Ze zprávy o hospodaření uslyšíte, jak jsme
finačně na přebytku ze setkání závislí a to stav
prostředků oblasti každoročně klesá.

Setkání je hlavním zdrojem finančních prostředků na
činnost. Ostatní oblasti mají problémy s financováním,
příspěvky členům na akce mají mizivé, či žádné a při
pořádání akcí trnou nad případným prodělkem.

Předběžný název XXVI. setkání vodohospodářů
v Kutné Hoře je „Povodně – legislativa – skutečnost –
opatření a aktuality vodního hospodářství“. Základní
příprava již probíhá, mj. bylo potvrzeno přijetí žádosti k
zařazení XXVI. setkání vodohospodářů v Kutné Hoře
do celoživotního vzdělávání ČKAIT (pí Ivanou
Peřkovou - Informační centrum ČKAIT). Zájem je i o
sborníky, každoročně dostáváme m.j. žádost o zaslání
sborníku do Evropské knihovny - Technische
Informationsbibliothek und Universitätsbibliothek
Hannover German National Library of Science and
Technology and University Library Hannover
HANNOVER a povinně zasíláme sborníky 6
knihovnám v ČR.
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Téma bych chtěl naplnit přednáškami jinými, než jsou
na obdobných akcích. Hlavním cílem je ukázat, že
ochrana před povodnění není jen v klimatických
změnách, ale v naší společnosti. Existují možná
opatření k výraznému snížení povodní. Opatření mají
výraznou oporu v zákonech (§ 27 vodního zákona, § 3
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu). Rád bych pomohl s několika lektory
k překonání obav správním úředníkům k využití
zákona. Nezmění-li se chování k naši krajině budou se
neštěstí lidi stále opakovat a zhoršovat.

Občas slyším, setkání je Tvým dítětem, tak se starej.
Je ale v 26 letech setkání dítětem? Rád se budu
starat, ale již setkání nepovažuji za své, protože velmi

mnoho členů se setkáním již 25 let pomáhalo, staralo
se zcela o určitou část akce. Ale pro svůj věk již mám
obavy, zvládnu-li zajistit vše potřebné. Pomohu co
budu moci, ale je potřeba hlavního garanta předat
mladším. Setkání má již velmi důležitou tradici, ale
může být i jiná akce. Skutečně již neorganizuji setkání
proto, že jsem ho založil, ale proto, že tuto akci nutně
potřebujeme. Nejen pro finance, ale jako presentaci
Sdružení, akci, kde je nutná spolupráce členů.
Nekonáním bychom zklamali velkou řadu tradičních
účastníků (i tradičních lektorů). Činnost Sdružení není
jen pro získávání informací (lze získat i jinde), ale je o
spolupráci, společných zájezdech a schůzkách
dlouholetých i nových přátel.

Informace redak ční rady – Jan Lázňovský

Jsme si plně vědomi, že předávání zkušeností bylo
podstatou vzniku Sdružení vodohospodářů ČR, a
proto se snažíme v šíření informací trvale pokračovat.
Redakční rada OSVČR Kutná Hora vede webovou
stránku oblasti www.vodakh.cz a vydává Zpravodaj
oblasti.

Převážná většina členů oblasti (přes 90 %) s
připojením na Internet má oproti ostatním výhodu, tím
že má možnost získávat aktualizované informace min.
2 x v týdnu, oproti Zpravodaji vycházejícímu 2 x v
roce.

Kutnohorská webová stránka je značně navštěvovaná
(v roce 2005 - 1 315 návštěv, v roce 2006 - 1 418
návštěv, v roce 2007 - 2 295 a v roce 2008 - 2 604 a v
roce 2009 - 3 145 a za prvních 10 měsíců 2010 –
2 730 návštěv). Letošní rok jsme začínali za stavu
počítadla návštěv na čísle 14 318, takže si
návštěvnost můžete každý kdykoliv vypočítat. Stránka
značně reaguje na činnost oblasti (před setkáním
/velmi výrazně/ a před ostatními akcemi a při
fotosoutěži návštěvnost se výrazně zvyšuje).
Republikový výbor SVČR má webovou stránku:
www.csvts.cz/svcr. Severočeská oblast od 11. 1. 2005
svou aktuální stránku www.vodohospodari.cz. Na
našem webu uvádíme i Zpravodaje ČSVTS (můžete
sledovat přímo na webu ČSVTS).

Kontakt redakční rady OSVČR Kutná Hora je mezi
členy realizován elektronicky a činnost donedávna

byla hlavně projednávána 3 členy RR (dnes jen 2) na
schůzkách klubu Vodohospodář senior.

Velmi uvítáme, zašlete-li nám každý sdělení, jak často
web navštěvujete a připomínky k systému Vaší
informovanosti od OV a RR naší oblasti.

Do fotografické soutěže přispělo 6 autorů celkem 48
snímků, z nich na webu bylo uvedeno 25 snímků
(jednotlivě à 6 – 11 dní). Vyhodnocení provedou
členové oblasti odesláním vyplněného dotazníku.

Na web přispěli (od 14/12 2009 do 17/10 2010) pouze
4 autoři (mimo fotografickou soutěž) v rozsahu: Ing.
Karel Anderle - 0,067 autorských archů (AA) = 2,6 %,
Kalousková Irena - 0,170 AA = 6,6 %, Lázňovský Jan -
2,167 AA = 84,3 % a Ing. Miroslav Perný - 0,167 AA =
6,5 %. Dalších 4,34 AA tvoří dokumenty OV, převzaté
příspěvky a snímky nad 5 ks na příspěvek a snímky
fotosoutěže. Rozsah webu je celkem 4,56 AA.

Do Zpravodaje 1/2010 přispěli mimo převzaté
příspěvky z webové stránky oblasti www.vodakh.cz
pouze 4 autoři (mimo fotografickou soutěž) v rozsahu:
Ing. Karel Anderle - 0,36 autorských archů (AA) =
10,9 %, Kalousková Irena - 0,170 AA = 5,2 %,
Lázňovský Jan - 2,402 AA = 72,9 %, Pokorná Eva
0,094 AA = 2,9 % a Ing. Miroslav Perný - 0,105 AA =
3,2 %. Dalších 0,164 AA tvoří ostatní příspěvky
z jiných materiálů. Rozsah Zpravodaje je celkem
3,29 AA.

Informace odborné skupiny Vodohospodá ř senior – Jan Lázňovský

Odborná skupina „Vodohospodář senior“ se schází v
restauraci Kréta v letošním roce (již v 7. roce klubu)
každé druhé úterý v sudém měsíci od 14,00 hod.
Schůzky v roce 2 010 jsou naplánované na 9/2, 13/4,
11/5 (mimořádná), 8/6, 10/8, 12/10 a 7/12.

Předsedou odborné skupiny "Vodohospodář senior"
byl Josef Kuřátko, od 10/8 2010 je jim František
Dyntera, tajemníci skupiny je Marie Lázňovská.

Členové odborné skupiny - Vodohospodář senior: Ing.
Karel Anderle, František Dyntera, Vladislava
Chobotská, Anna Kubelková, Marie Lázňovská, Jan

Lázňovský, Jiří Malina a Eva Pokorná. Všichni čestní
členové SVČR z OSVČR Kutná Hora s výjimkou I.
Kalouskové jsou rovněž členy této odborné skupiny.
Klub již navždy opustili zakládající členové klubu a
čestní členové SVČR Jiří Lang a Ing. Josef Mlynář a
Josef Kuřátko.

Na schůzkách panuje příjemná a kamarádská
atmosféra. V průběhu činných let se mezi nimi
vytvořily osobité vztahy, které nelze přerušit a končí až
odchodem členů na věčnost.
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Na schůzkách je mj. hodnocena činnost Oblasti i
celého Sdružení a diskutuje se ke změnám o celkové
situaci v životním prostředí a hlavně o úseku vodního
hospodářství. Odborná skupina "Vodohospodář
senior" je jedním z motoru činnosti SVČR. Schůzek se
vedle členů klubu občas účastní i další členové,
garanti akcí, vč. pořadatelů setkání vodohospodářů.
Na schůzkách se podařilo navrhnout mnoho
podnětných kroků k další činnosti oblasti i celého
sdružení. Většina přítomných projevila velkou ochotu
osobní pomoci.

Schůzky jsou místem oslav našich jubilantů a letos 3
(ze 4) "sedmdesátníků". Klub seniorů OSVČR Kutná
Hora zve i ostatní členy na schůzky. Přijďte a staňte
se i členy klubu. Téměř 100 % účast mají: Ing. Karel
Anderle, Marie Lázňovská, Jan Lázňovský a Eva
Pokorná.

Několik post řehů ze schůzek v roce 2010.

První schůzka klubu seniorů v roce 2010 (9/2) byla
navštívena několika hosty a byla věnována jednak
úpravě hlavních dokumentů pro členskou schůzi a
hlavně oslavě dvou jubilantek. Vlaďka Chobotská se
stala novou členkou klubu.

Druhá schůzka (13/4) za účasti organizačního týmu
XXV. setkání vodohospodářů se věnovala hlavně
přípravě setkání a dořešení úkolů jednotlivých členů a
kontrole přípravy. Prvé přihlášky signalizují značný
nárůst zájmu o setkání.

Mimořádné schůzky 11/5 na počest jubilea Jana
Lázňovského se vedle členů klubu zúčastnily i mladší
členky Oblasti. Předsedkyně Oblasti Eva Pokorná

poděkovala jubilantovi i jeho manželce za dlouholetou
činnost pro Sdružení včetně úspěšně připravené
poslední akce XXV. setkání vodohospodářů. Jan
Lázňovský poděkoval za přání, dárky a Evě za báseň,
Ing. Anderlemu za příspěvek k jubileu ve společenské
části webu a hlavně za činnost přítomných pro
Sdružení a velkou pomoc při konání akcí a poděkoval
i manželce za pomoc a hlavně, že toleruje jeho
činnost ve Sdružení na úkor času pro rodinu i
odpočinek. Gratulace poslali i nepřítomní včetně
předsedy klubu t.č. hospitalizovaného Josefa Kuřátka.

Na schůzce klubu 8/6 se omluvil nedávno
hospitalizovaný Pepa Kuřátko. Tato schůzka byla
vysoce pracovní. Je to dáno tím, že členy klubu jsou
mimo předsedkyně a jednatele OV, předseda RV a
členové RR oblasti a další. Eva Pokorná zaktivizovala
mnoho pasivních členů, dává do pořádku členskou
agendu a zajistila 100 % úhradu členských poplatků.
Připravuje program členské schůze a návrh plánu
činnosti na příští rok. Na zájezd do Vídně je přihlášeno
12 členů oblasti. Připravuje se tuzemský zájezd.

Schůzka 10/8 započala vzpomínkou na zemřelého
posledního předsedu klubu Josefa Kuřátka.
Předsedkyně OV Eva Pokorná předložila k
připomínkám návrh členské schůze oblasti (23/11),
navrhla připomenut zájezd s Moravskou oblastí do
Vídně. Novým předsedou klubu byl zvolen František
Dyntera. Doporučen návrh nových čestných členů
ČSVTS.

Schůzka 12/10 byla m.j. věnována informacím k
přípravě nadcházející členské schůze. Informace, že
tuzemský zájezd byl zrušen.

44. Valná hromada ČSVTS – Jan Lázňovský

bude 25. listopadu 2010. Předchozí 43. Valná
hromada ČSVTS byla 20. května 2010, jednotlivé
komise jsou již v činnosti.

Materiály k projednání 25. listopadu již byly zaslány
předsedům jednotlivých společností. Pro zajímavost
uvádím z 14 bodů jednání: Hospodaření od ledna do

konce září ČSVTS i Domů techniky je příznivé, lepší
než bylo v plánu. Plán rozpočtu na rok 2011 je
obdobný s rokem 2010 (obrat téměř 53 mil. Kč.) a
počítá se shodným příspěvkem pro činnost
společností s předchozím rokem (à 62 tis.
Kč/společnost) a příspěvkem společností 3 000 Kč.

Ochrana p ůdního fondu v České republice – stru čné hodnocení situace
ing. Václav Marek, MŽP

Autor rozšířil svůj příspěvek zařazený do sborníku
přednášek XXIII. setkání vodohospodářů v Kutné Hoře
o tento dodatek. Pro pozdní odeslání se již dodatek
nedostal do sborníku.

K problematice § 27 zákona č. 254/2001 Sb., o
vodách ( dnes 273/2010 Sb.)

Povinnost vlastníků pozemků zajistit péči o ně tak, aby
nedocházelo ke zhoršování vodních poměrů, zejména
odtokových poměrů, erozi půdy a dbát o zlepšování
retenční schopnosti krajiny, vycházející z uvedeného §
27 vodního zákona má určitou souvislost s § 3 zákona
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního
fondu, který upravuje hospodaření na zemědělském
půdním fondu. V § 3 odst. 1 se uvádí „Hospodařit na

zemědělském půdním fondu musí vlastníci nebo
nájemci pozemků tak, aby neznečišťovali půdu a tím
potravní řetězec a zdroje pitné vody škodlivými látkami
ohrožujícími zdraví nebo život lidí a existenci živých
organismů, nepoškozovali okolní pozemky a příznivé
fyzikální, biologické a chemické vlastnosti půdy a
chránili obdělávané pozemky podle schválených
projektů pozemkových úprav“.

Jsou to správné požadavky sloužící k ochraně
životního prostředí obecně. Problém je, že v našem
právním prostředí, kde se deklaruje, že vše co není
zakázané zákonem je povolené, se takovéto obecné
ustanovení obtížně vymáhá. Obtížně se prokazuje, že
ke zhoršení vodních poměrů, fyzikálních, chemických
a biologických vlastností půdy došlo právě v důsledku



13

hospodaření nějakého subjektu. V případě požadavku
prokázat zhoršení většinou chybí pro porovnání
výchozí stav. Bývá zpochybňován i znalecký posudek.

Při poradách pracovníků ochrany půdy jsem
doporučoval řešit zejména ty případy kdy se porušení
dá prokázat v důsledku vzniklé škody, např. zanesení
sklepů, komunikací, okolních pozemků půdou
odnesenou z pozemků výše položených. V minulosti i
takovéto škody hradila Česká pojišťovna, dnes se to
často vyřeší tím, že pokud je věc jasná, původce
sediment odklidí, škodu na půdě a vodě nikdo neřeší a
dál se hospodaří tímto nevhodným způsobem.
Vlastník poukáže na to, že hospodaří v souladu s KN,
má pozemek v druhu orná a to, že přišla přívalová
srážka je vyšší moc. Úřady pro vleklé a často nikam
nevedoucí spory problém řešit nechtějí. Je to však
zásadní chyba.

Ze zákona č. 334/1992 Sb. by v souladu s § 14 písm.
a) odstranění zjištěných závad měl uložit orgán
ochrany ZPF pověřeného obecního úřadu. Vzhledem
k tomu, že v obci se všichni znají, každý někdy

pochybí, nic se většinou neuloží. Orgán ochrany ZPF
by navíc, v případě neplnění uloženého opaření, měl
využít i sankční ustanovení.

Z nahodilých diskusí jak by se problém řešil jinde,
např. v Německu, se dovídáme, že tam když úředník
něco uloží, nikdo o tom moc nepolemizuje. Čas od
času se pokoušíme iniciovat rozšíření působnosti
ČIŽP na ochranu půdy, i dnes je tento návrh
v souvislosti s připravovanou novelou zákona č.
334/1992 Sb. projednáván. Ale v ochraně vody ČIŽP
působí. Proč to nedokáže řešit mi není jasné.

V poslední době se objevují velmi negativní tendence,
setkal jsem se s tím i při jednání s Ministerstvem
zemědělství, ponechat pouze na vlastnících pozemků
v jakém druhu budou pozemek obhospodařovat. Asi to
souvisí s dotační politikou. Dosud k rozorání TTP je
potřeba souhlasu orgánu ochrany ZPF úřadu obce
s rozšířenou působností. Benevolentní přístup ke
změnám druhů pozemků by možnosti řešení problému
ještě zhoršil.

Příloha
Negativní vlivy p ůsobící na ochranu p ůdy

• Vstup industriálního zemědělství v druhé polovině
minulého století do české krajiny vyvolal odcizení
vztahu člověka k půdě i krajině.

• Sílící antropogenní tlak na prostor je velkým
rizikem pro půdu. Obce a města se šíří
nekontrolovaně do krajiny. Evropané, přestože
početně stagnují, potřebují stále větší prostor.

• Po roce 1990 se do společnosti vnesly zavádějící
informace:

• „půdy máme dost a nepotřebujeme ji“, „vlastník
nejlépe ví co s půdou udělat a jak ji ochránit“.

• Vlastnické vztahy k půdě přerušené na dobu více
než 40 let se nedaří rychle obnovit. Půda se pro
řadu vlastníků stala břemenem, které nechtějí a
neumí využívat. Hledají způsob jak ji výhodně
prodat.

• Zemědělská půda je prodávána nebo smlouvami o
smlouvách budoucích určena k prodeji s cílem
nezemědělského využití.

• Deformované cenové relace vyvolávají tlak
zahraničních investorů na umístění investic na
levných pozemcích v ČR, investic které by se
v západní Evropě prosazovaly obtížně.

• Pořizovatelé územních plánů ochotně vycházejí
vstříc požadavkům vlastníků pozemků na
převedení zemědělských pozemků na pozemky
stavební.

Zasahování samosprávy do výkonu státní správy,
úředníci bez jakékoliv ochrany jsou tomuto tlaku
nemilosrdně vystaveni.

Právní p ředpisy pro vodohospodá ře a podnikové ekology – 2009  – Jan Lázňovský

Seznam předpisů po 11/12 (seznam předchozích je ve
Zpravodaji 2009)

* 488/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č.
59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií
způsobených vybranými nebezpečnými
chemickými látkami nebo chemickými přípravky
a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a
zrušení některých zákonů v souvislosti s
ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění
pozdějších předpisů, (zákon o prevenci
závažných havárií), ve znění pozdějších
předpisů (nabytí účinnosti 1. března 2010)

 * 486/2009 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č.
388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů

obcí s pověřeným obecním úřadem a správních
obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění
pozdějších předpisů, a vyhláška č. 564/2002
Sb., o stanovení území okresů České republiky
a území obvodů hlavního města Prahy, ve
znění pozdějších předpisů (1. ledna 2010)

* 482/2009 Sb. Sdělení Českého úřadu
zeměměřického a katastrálního Seznam
katastrálních pracovišť katastrálních úřadů,
jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých
vykonávají působnost příslušného katastrálního
úřadu k 1. lednu 2010 (31. prosince 2009)

* 476/2009 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění
nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o emisních
limitech a dalších podmínkách provozování
spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování
ovzduší (15. ledna 2010)
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* 475/2009 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění
nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení
emisních limitů a dalších podmínek provozování
ostatních stacionárních zdrojů znečišťování
ovzduší (1. ledna 2010)

* 474/2009 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění
nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení
finančních limitů pro účely zákona o veřejných
zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného
Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro
které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech
částek stanovených v zákoně o veřejných
zakázkách v eurech na českou měnu, a
nařízení vlády č. 78/2008 Sb., kterým se stanoví
finanční limity pro účely koncesního zákona (1.
ledna 2010)

* 473/2009 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění
nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu

odpadového hospodářství České republiky (31.
prosince 2009) 462/2009 Sb. Vyhláška, kterou
se pro účely poskytování cestovních náhrad
mění sazba základní náhrady za používání
silničních motorových vozidel a stravné a
stanoví průměrná cena pohonných hmot (1.
ledna 2010)

* 464/2009 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č.
208/2004 Sb., o minimálních standardech pro
ochranu hospodářských zvířat, ve znění
vyhlášky č. 425/2005 Sb. (1. ledna 2010)

• 459/2009 Sb. Vyhláška o stanovení výše
základních sazeb zahraničního stravného pro rok
2010 (1. ledna 2010)

Ve Zpravodaji 2/2010 uvedeme výpis základních předpisů vydaných v roce 2010.

Ze zájezdu do Vídně a Znojma
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