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Úvodem 

Vážení čtenáři Zpravodaje úvodem několik slov oblastního Zpravodaje 2/2007. 

Přestože předchozí období bylo velmi bohaté na činnost naší oblasti, redakční rada má jen 
několik krátkých příspěvků. Do příštích dnů známe stejně málo jako vy pouze kalendář akcí, 
to je velmi málo. Zpravodaj trpí nedostatkem příspěvků od Vás a když v poslední době 
předseda RR (autor cca 60 % příspěvků) pro delší marodění neměl možnost shánět odborné 
příspěvky, je toto vydání poměrně chudší, než bychom si přáli. Navíc bohužel, nelze do 
tištěného zpravodaje zařazovat aktuální příspěvky uváděné průběžně na webové stránce pro 
ztrátu jejich aktuálnosti.  

Protože nebylo zveřejněno v republikovém zpravodaji usnesení z jednání valné hromady 
SVČR, připojujeme ho v našem. Bylo zveřejněno na našem webu 7/3 2007. 

Po uveřejnění důležitější informace na našem webu zasíláme těm, kteří mají přístup na 
Internet E-mailem upozornění. Při zveřejnění republikového zpravodaje jsem několik dnů 
tento příspěvek omylem na Internetu nezaktivoval a přesto mi problém s otevřením sdělila 
pouze pí Kalousková. A tak mám určité obavy, zda-li náš web nenavštěvují pouze nečlenové 
naší oblasti.  

Po schválení RR dne 6. září v Lomci jsme tento Zpravodaj již zveřejnili na webu. 

Ve Zpravodaji 1/2007 byl přiložen adresář členů naší oblasti. Vyzvali jsme Vás k aktualizaci, 
bohužel od některých bez odezvy, některé adresy nemáme zcela úplné, jsou i chyby, např. 
několik webových adres je špatných a zprávy se nám vracejí. Prosíme ty, kteří mají 
v adresáři závady o zprávu. Dále aktuálně sdělujte veškeré změny v kontaktech na Vás. 
Děkujeme.  

Redakční rada OSVČR Kutná Hora 

Zprávy z akcí Oblastního sdružení vodohospodářů ČR Kutná Hora 

XXII. Setkání vodohospodářů v Kutné Hoře 

František Kujan 

Sdružení vodohospodářů České republiky, Oblast Kutná Hora, uskutečnilo ve dnech 24. - 25. 
dubna 2007 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Kutná Hora za významné podpory 
firmy ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o. Kutná Hora v pořadí již XXII. Setkání vodohospodářů s 
cílem podat základní informaci "o aktuálních právních předpisech v oblasti životního 
prostředí". 

Oproti původnímu záměru došlo k dílčím úpravám programu, neboť zástupce Ministerstva 
zemědělství Ing. Vladimír Chaloupka se omluvil. S úvodní přednáškou o připravované novele 
nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 
povrchových vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a 
do kanalizací" vystoupila Ing. Veronika Jáglová z MŽP ČR. Následovala přednáška JUDr. 
Martiny Děvěrové k zákonu č. 137/2006 Sb., O veřejných zakázkách k některým 
problémovým ustanovením tohoto zákona. Dopolední blok přednášek ukončil svým 
vystoupením na téma Managament krajiny a současná legislativa Ing. František Kulhavý, CSc. 

Velmi očekávaný odpolední blok přednášek k zákonu č. 183/2006 Sb., O územním plánování 
a stavebním řádu byl zcela v režii Jaroslavy Nietscheové, promované právničky Povodí 
Vltavy a.s. a JUDr. Ing. Emila Rudolfa z MŽP ČR. Úvodní slovo k tomu zákonu a jeho 
prováděcím vyhláškám vystřídala dlouhá diskuse se zcela konkrétními dotazy, která nakonec 
skončila u v současné době nejožehavějšího tématu, kterým jsou bezesporu studny a 
septiky. Studny ovlivnily i počet účastníků, neboť někteří pracovníci vodoprávních úřadů, 
kteří do Kutné Hory jezdí každoročně, se z důvodu pracovního vytížení museli omluvit. 
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Večerní program byl určen zejména k potěše duše. V gotickém chrámu svaté Barbory jsme 
si vyslechli varhanní koncert v podání Petra Rajnohy, kterého doprovázel na trubku Marek 
Zvolánek. Večerní procházka krásným jarním dnem skončila společenským večerem v 
hotelu Mědínek, který nám již tradičně poskytnul ubytování a stravování. 

Zajímavé informace bylo možné načerpat i od sponzora akce, kterým byla firma ÚNS - 
Laboratorní služby, s.r.o. Kutná Hora a dalších zúčastněných firem: GEOSAN, KUNST, spol. 
s r.o, WTW měřící a analytická technika s.r.o., MANEKO spol. s.r.o., MAR-CON, s.r.o, REO 
AMOS, spol. s r.o. 

Druhý den patřil exkurzi. Tentokráte jsme navštívili podzemí města, konkrétně zpřístupněnou 
část bývalého dolu Osel. Touto exkurzí letošní setkání skončilo a i přes nižší počet účastníků 
je lze považovat za vydařené. Setkání bylo zařazeno do projektu celoživotního vzdělávání 
členů ČKAIT. K akci byl vydán sborník přednášek. Nejvíce ohlasů získal odpolední blok 
přednášek ke stavebnímu zákonu. 

Na závěr bych chtěl touto cestou poděkovat nejenom všem přednášejícím a účastníkům, 
nýbrž i pořadatelům a těším se na setkání s nimi v roce příštím. Děkuji zároveň i našim 
členům Marii Čermákové a Miroslavu Pýchovi za pomoc při úklidu po ukončení akce. 

XII. konference Voda a pozemkové úpravy 

Petr Lázňovský 

Ve dnech 30. a 31. května letošního roku se konala již XII. konference „Voda a pozemkové 
úpravy“. Konferenci pořádalo naše Oblastní sdružení vodohospodářů ČR Kutná Hora 
společně s odborem ZAaPÚ Kutná Hora.  

1. den konference probíhal tradičně ve velké zasedací síni bývalého okresního úřadu, kde 
si účastníci vyslechli následující přednášky: 

Ředitel ÚPÚ Ing. Jiří Hladík PhD., informoval přítomné o novelizaci vyhlášky č. 
545/2002 Sb., která vstoupí v platnost 1. 7. 2007 a o finančním zabezpečení provádění 
pozemkových úprav v roce 2007. 

Na příspěvek ing. Hladíka navázala ing. Lenka Benešová, která seznámila účastníky 
konference s čerpáním finančních prostředků na pozemkové úpravy v roce 2007 ze státního 
rozpočtu a z operačního programu „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“. 

O možnosti využití finančních prostředků z „Programu protipovodňových opatření“, z kterého 
je možno čerpat v letech 2007-2012 celkem zhruba 15 mld. Kč informovala přítomné ve 
svém vystoupení Ing. Naděžda Kozlová. 

Ing. Václav Mazín ve svém příspěvku „Koncepční přístup k navrhování vodohospodářských 
opatření při KPÚ“ upozornil na přeceňování efektivity velkých vodních nádrží oproti menším 
opatřením v menších povodích a využívání drobnějších vodohospodářských staveb místního 
významu. Zároveň však i upozornil na opačný extrém řešení protierozních opatření pouze 
formou změny způsobu využívání pozemků. 

Pan prof. ing. Jan Šálek CSc.se ve své velice poutavé přednášce „Využití půdních filtrů, 
umělých mokřadů a stabilizačních nádrží v zemědělské krajině“věnoval především různým 
infiltračním zařízením využitelným při pozemkových úpravách. 

JUDr. Martina Děvěrová se věnovala problematickým ustanovením zákona 137/2006 Sb. 
o zadávání veřejných zakázek, kdy účastníkům velmi erudovaně vysvětlila, jak s těmito 
pasážemi zákona naložit.  

Dalším přednášejícím byl doc. JUDr. Ing. Milan Pekárek CSc., který přednesl příspěvek na 
téma přídělových řízení a odpovídal účastníkům na velkou spoustu dotazů v diskusi. 

Ing. Jana Podhrázská Ph.D. seznámila účastníky semináře s výsledky výzkumu účinnosti 
ochrany povodí před škodlivými účinky povrchového odtoku opatřeními navrženými a 
realizovanými v rámci pozemkových úprav v různých přírodních podmínkách. 
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Na závěr přednáškové části prvního dne vystoupila ing. Jana Zajícová, která přednesla svou 
přednášku na téma „KPÚ financované stavebníkem“ a zároveň seznámila účastníky 
s plánovanou exkurzí druhého dne konference. 

Program 1. dne byl zakončen varhaním koncertem v chrámu sv. Barbory, vystoupením 
Pavly Vykopalové – soprán a  Ireny Chřibkové – varhany.  

2. den konference se konala exkurze, v letošním roce za spolupráce PÚ Kolín a Nymburk. 
Účastníci si prohlédli realizace pozemkových úprav v kat. územích Polní Chrčice, Kanín, 
Velký Osek, Dobšice a Žehuň, kde nejzajímavějším bodem odborné části exkurze byl 
bezpochyby pro všechny „zelený most“ – což je vlastně přemostění dálnice biokoridorem, 
který zajišťuje migraci živočichů přes dálnici. Součástí exkurze byla i návštěva automobilky 
TPCA, kde účastníci viděli jednu z nejmodernějších výrobních linek na světě. 

Akce se celkem zúčastnilo více než stovka pracovníků pozemkových úřadů, ZVHS, 
Povodí a.s., zástupců obcí, projektantů pozemkových úprav, geodetů, nebo i dodavatelů 
realizací společných zařízení, zajímající se o problematiku pozemkových úprav a vodního 
hospodářství.  

Zájezd na Šumavu 2007 

Šárka Tichá 

Sešel se rok s rokem a opět jsme vydali za poznáváním přírodních krás Šumavy. V pořadí už 
4. ročník turistického výletu se konal  se ve dnech 18. – 20. 5. 2007 a zúčastnilo se ho 
devatenáct  turistů – nadšenců. 

Tentokrát se cestou jsme nezastavovali u žádné pamětihodnosti. a zamířili přímo do srdce 
Šumavy, do horské vesničky Kvilda. Chtěli jsme ještě dnes navštívit prameny Vltavy. 
Vodohospodáři by měli znát, jak vypadá prameniště naší nejdelší a českému srdci nejbližší 
řeky. K prameništi jsme z  Kvildy došli 6 km pohodlnou asfaltovou cestou.  Pramen, který zde 
vytéká, leží ve výšce 1 315 m n.m., nedaleko státní hranice s Německem. Již před 
2. světovou válkou bylo místo hojně navštěvované turisty, po válce do této lokality neměla 
veřejnost po dlouhá léty přístup. Dnes patří k nejnavštěvovanějším místům na Šumavě. Zpět 
do Kvildu jsme šli oklikou přes bývalou obec Bučinu, kde je i hraniční přechod pro pěší. Po 
příjezdu na místo ubytování v Českých Žlebech, bývalé sídlo vojenské roty, nás pan správce 
vítá už jako dobré známé. Večer jsme příjemně zakončili v hospůdce při kytaře a zpěvu a 
těšili jsme se na zítřek. Na sobotu byla naplánovaná zteč námi dosud nedobytého vrcholu 
Třístoličník. Z něho jsme chtěli po hřebenech dojít na Plechý a túru ukončit v až Nové Peci 
(obojí jsem navštívili v r. 2005). 

Ráno jsme prvním vláčkem dojeli všichni do Nového údolí. Odsud se část z nás vydala 
cestou dlouhou asi 12 km kouzelnou krajinou zpět do Českých Žlebů, ostatní vyrazili směr 
Třístoličník. Jen nás trochu zarazilo,  proč ostatní spolupasažéři z vlaku, kteří měli zjevně 
stejný cíl, mířili na německou stranu. Nejprve se šlo asi 5 km velmi příjemnou lesní cestou, 
část trasy vedla podél Schwarzenberského kanálu (podrobně viz Zpravodaj 2005). S úctou 
jsme se zastavili u památníčku stavitele kanálu Josefa Rosenauera. Ten předložil svému 
zaměstnavateli, knížeti  Janu Nepomuku ze Schwarzenberga, v 70. letech 18. století geniální 
plán. Vyřešil dopravu dřeva z nepřístupných hvozdů Šumavy přes hlavní evropské rozvodí k 
řece Grosse Műhl a dále po Dunaji až do Vídně. Za dobu plavby bylo splaveno 8 milionů m3 

dřeva. Plavba byla ukončena v r. 1892, kdy byla nahrazena rychlejší a levnější dopravou po 
železnici.  

Procházková cesta pak skončila a začalo velmi prudké stoupání. A nás čekalo nemilé 
překvapení – tabulka oznamující, že cesta dál je uzavřena.  Zapomněli jsme na orkán Kiril, 
který si na jaře na Šumavě ošklivě zařádil. Po chvilce váhání jsme statečně vyrazili vzhůru. 
Přelézali jsme, když to nešlo, tak obcházeli, obrovité padlé velikány. Když jsme se dosti 
vyčerpaní konečně vynořili z lesa, nevěřícně jsem  zírali na maminku s  kočárkem, staré lidi o 
holích. A pak nám padl zrak na zaparkovaná auta a pochopili jsme. Z německé strany vede 
na vrchol slušná asfaltka!  
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Na Třístoličníku (1 311 m n. m.) je na zajímavých skalnatých útvarech vybudováno 
vyhlídkové místo. Je zde také německá restaurace a prodejna suvenýrů. Odpočinuli jsme si 
zde a pokochali se krásnými výhledy; někdy odtud bývá vidět až do Alp. Od plánovaného 
pokračování naší trasy jsme vzhledem k prožité zkušenosti a dalším varovným tabulím 
upustili. Vydali jsme se po turistické stezce vedoucí po německé straně hor. Cesta byla  
průchodná,  všechny stromy z ní byly již odstraněny a my jsme pohodlně sešli až do 
Haidmülle, upravené německé obce. Z ní jsme přešli přes hranici zpět do Nového údolí k 
vláčku. Dnešní výlet se nám trochu komplikoval, ale nikomu z nás to nevadilo, užili jsme  
alespoň trochu dobrodružství.  

V neděli se na nás sluníčko, stejně jako předešlé dny, opět od rána smálo. Podnikli jsme asi 
12 kilometrovou poslední túru ze Stožce  přes okraj obce Dobrá zpět do Českých Žlebů. Byla 
neděle a všude v lesích se pilně pracovalo. Viděli jsme obrovské hromady již vytěženého 
dřeva, pozorovali i mechanizmy (např. lanovku k přibližování dřeva), kterými si dřevaři ve 
zdejším svažitém terénu vypomáhají. Cestou jsme minuli odbočku ke Stožecké kapli, kterou 
jsme navštívili v r. 2004, kdy jsme byli na Šumavě společně poprvé. Nyní bychom se ke kapli 
nedostali a asi bude nějaký čas ještě trvat, než bude cesta přístupná. 

Vrátili jsme se na naše ubytování, kde jsme se ještě naobědvali a pak už nám nezbylo nic 
jiného, než vyrazit zpátky k domovu. Aby se nám odjíždělo snáz, už v autobuse jsme začali 
plánovat Šumavu 2008.  

Připravované akce 

 6. - 16. září - zájezd na Korsiku 

28. - 30. září 2007 zájezd do Českého ráje 

11. října - schůze RR - schůzka klubu seniorů Na Krétě - 14,00 hod. 

     listopad - členská schůze 

13. prosince - schůze RR - schůzka klubu seniorů Na Krétě - 14,00 hod. 

Pozvánka 

                  

                         Sdružení vodohospodářů ČR – Oblast Morava, Lazaretní 7,  615 00 Brno 

   Oblastní sdružení vodohospodářů ČR Kutná Hora  

Vodohospodářské „Tři Studně“ - dvoudenní setkání 

pracovníků státní správy na úseku ŽP, projektantů, provozovatelů a podnikových ekologů 

25. 10. – 26. 10. 2007 - Tři Studně, hotel Horník, Fryšava 

TÉMA: 

1) Zákon o vodách – očekávané změny. Zákon č. 76/2006 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu.  Vyhláška 450/2005 Sb. 

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

3)  Nové právní předpisy na úseku nakládání s odpady a obaly. Právní předpisy v oblasti 
chemických látek a přípravků.  

4)  Komentář k Nařízení (ES) č.1907/2006 EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o 
registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) a 
SMĚRNICI 2006/121/ES, výklad. 

5)   Připravovaná novela chemického zákona 
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PŘEDNÁŠEJÍCÍ: 

Ing. Marie Boehmová – MŽP ČR  
Ing. Magda Horská, CSc.-Povodí Moravy 
JUDr. Ing. Emil Rudolf – MŽP ČR  
Ing. Jan Sponar - ČIŽP inspektorát Brno 

Účastnický poplatek:  1 460,- Kč pro nečleny SVČR, 960,- Kč pro členy SVČR   

Odborný garant :  JUDr. Ing. Emil Rudolf 

Organizační garant : Pavel  Sedlecký 

V účastnickém poplatku není zahrnuto ubytování a stravné.           

PROGRAM: 

25.10.2007               26.10.2007 

  do 11.30 hod ubytování + prezence účastníků                     do 8.30 hod snídaně 

  do 12.30 hod oběd        od 9.00 hod přednášky + diskuse  

  od 13.00 přednáška + diskuse      od 12.00 hod oběd 

  od 19.00 společenský večer dotovaný sponzory   od 13.00 diskuse 

Organizační pokyny: 
1. Ubytování je zajištěno ve dvoulůžkových a vícelůžkových pokojích s WC + sprcha, 

lůžko včetně snídaně 420,-Kč.  

2. Stravování: snídaně v ceně ubytování, obědy a večeře zajištěny dle vlastního výběru 
(platí si každý sám),  dne 25.10.2007 zajištěn společenský večer. 

3. Doprava vlastní, případnou dopravu z Nového Města, nebo ze Žďáru nad Sázavou 
po dohodě zajistíme. 

4. Závaznou přihlášku zašlete  nejpozději do 05.10.2007, včetně případných dotazů 
k tématům setkání na adresu: 

      Sdružení vodohospodářů České republiky Morava,  

      Lazaretní 7,  615 00 Brno 

           event. telefonicky 545154454, 777 552 961 

  nebo e-mail: ekotes.cz@volny.cz, marie.parikova@seznam.cz 

           Žádáme zájemce o včasné zaslání  přihlášky. 

 5.  Účastnický poplatek laskavě uhraďte  převodním příkazem na účet SVČR Morava, a to : 

           1356213319 / 0800, jako variabilní symbol  zadejte IČ  Vaší organizace 

           Účastnický poplatek lze zaplatit v hotovosti u presence.  

           Nejsme plátci DPH, naše IČ: 62161369, DIČ: CZ62161369.  

           Potvrzení předloží účastník u prezence, kde bude připraven účetní doklad.  

6.  Při neúčasti má vysílající organizace právo vyslat náhradníka. Účastnický poplatek se    

     nevrací. Rozmnožení pozvánky je v případě potřeby  možné. Další pozvánku Vám na   

     vyžádání rádi zašleme. 

7.  Zaznamenejte si Váš variabilní symbol, usnadní to řešení případných nesrovnalostí. 

8.  Spojení: přesto, že předpokládáme u většiny účastníků vlastní dopravu, cestující 
vlakem případně autobusem do Nového Města, nebo do Žďáru nad Sázavou 
přepravíme podle objednávky na  přihlášce až na místo konání.    

9.  Přihlášku lze i kopírovat.                   

mailto:ekotes.cz@volny.cz
mailto:marie.parikova@cz


 7 

Přihláška na dvoudenní  seminář: Vodohospodářské „Tři Studně“ 25. - 26. 10. 2007 

Název organizace:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

                        IČ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DIČ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Jméno účastníka: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Žádám o přepravu z Nového Města, Žďáru nad Sázavou, aut. nádraží, vlak. nádraží 
(nehodící přeškrtněte) dne . . . . . . . . .. . .   v . . . . . . . . . . .  hod.  .  .  .  . 

Způsob úhrady účastnického poplatku:  platebním příkazem - potvrzení účtárny (nebo kopii  
výpisu  z účtu), v hotovosti u prezence 

Potvrzení účtárny :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Razítko a podpis : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(přihlášku ke stažení najdete i na našem webu) 

Osmdesátka Ing. Voka Malínského CSc. 

Dne 19. července 2007 se dožil osmdesáti let předseda RV SVČR pan Ing. Vok Malínský, 
CSc. Gratulujeme. K jubileu je příspěvek v republikovém Zpravodaji. 

Redakční rada 

Redakční rada naši oblasti publikuje jednak Zpravodajem a dále pomoci stále aktuální 
oblastní vebové stránky www.vodakh.cz. Těšil nás stálý zájem o vebovou stránku, který mj. 
reaguje na pořádané akce OSVČR Kutná Hora. Rádi bychom Vám v příštím čísle přinesli 
materiály pro listopadovou členskou schůzi. Věříme, že je od OV obdržíme a budete se moci 
připravit. Od počátku roku bylo zveřejněno na webu 4,90 AA a ve Zpravodaji 2,92 AA. 

Aktualizace webové stránky www.vodakh.cz 

1/1  Odborná skupina „Vodohospodář senior 

2/1  Plán činnosti OSVČR Kutná Hora 

5/1  Adresář členů orgánů OSVČR Kutná Hora, pozvánky na akce OSVČR Kutná Hora 

12/1  Jubilea členů OSVČR Kutná Hora 

15/1  Právní předpisy – grafická úprava webu 

18/1  Labský kanál - mezi Přeloučí a Pardubicemi 

22/1  Informace a aktualizace “Historie” 

31/1  Pojmy dle stavebního zákona 183/2006 Sb. a navazujících vyhlášek 

1/2  Přihláška za člena Sdružení vodohospodářů České Republiky 

5/2  K 1/1 2007 byly zrušeny předpisy a nabývají účinnosti předpisy 

7/2  Hygienické minimum pro pracovníky ve vodárenství 

8/2  Autorizovaný inspektor a Přírodní čistírny odpadních vod pro malé producenty 
znečištění. 

12/2  Právní předpisy – grafická úprava webu - nebezpečí rtuti v rybím mase – pozvánka  
na Valnou hromadu SVČR 

14/2  Nakládání s vodami - Právní předpisy 

17/2  Informace z Valné hromady SVČR 

21/2  Orgány (adresář) SVČR a zpráva Redakční rady OSVČR Kutná Hora 

23/2  Odpovědi z ankety RR OSVČR Kutná Hora 

4/3  Pozvánka na oslavy 110 let  Vyšší odborné školy stavební a Střední školy stavební 
ve Vysokém Mýtě 

http://www.vodakh.cz/
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5/3  Nakládání s vodami – další informace 

7/3  Usnesení z jednání valné hromady SVČR a další informace RR OSVČR Kutná Hora 

10/3  Republikový Zpravodaj 1/2007 

14/3  Pozvánka na odborný seminář OSVČR Severočeského kraje 

17/3  Informace k členské schůzi 

22/3  Doplnění plánu činnosti OSVČR Kutná Hora 

27/3  Pozvánka na členskou schůzi 

29/3  Zpráva z členské schůze - Právní předpisy  

31/3  Právní předpisy - Elektrokoagulace 

3/4  Zápis z členské schůze 

5/4  Pozvánka na  XII. konferenci Voda a pozemkové úpravy 

8/4  Pozvánka na Hodnocení rizik ve vodním hospodářství 

12/4  Zájezd na Šumavu - Pozvánka na konferenci Vodní zákon a správní řád 

16/4  Pozvánka na XXII. setkání a další aktuální informace 

20/4  Volný vstup pro členy SVČR na koncert při XXII. setkání vodohospodářů 

22/4  Právní předpisy - Úprava stránky 

27/4  Právní předpisy 

8/5  Vstup pro členy na koncert v chrámu Sv. Barbory zdarma při XII. konferenci. 

9/5  Pozvánky na Národní  dialog  o  integrované ochraně  a  využití  vodních  zdrojů v 
 České  republice ALPSKÁ VODNÍ DÍLA - III. 

28/5  Předpisy s obecnými požadavky na výstavbu 

1/6  Zpráva z XXII. setkání vodohospodářů v Kutné Hoře 

8/6  Právní předpisy a další informace RR OSVČR Kutná Hora 

14/6  Právní předpisy 

22/6  Právní předpisy 

27/6  Právní předpisy 

30/6  Právní předpisy 

5/7  Právní předpisy 

13/7  Jubilant Ing. Vok Malínský, CSc. 

17/7  Právní předpisy 

24/7  Informace k Vodohospodářskému setkání „Tři Studně“. 

1/8  Bretaň - Foto - Dyntera 

11/8  Zpráva z XII. konference Voda a pozemkové úpravy 

16/8  Republikový zpravodaj 2/2007 - Norsko - Foto - Dyntera 

17/8  Právní předpisy 

27/8  Právní předpisy 

30/8  Pozvánka na tradiční Vodohospodářské setkání „Tři Studně“. 

1/9  Z exkurze VPÚ 2007 "zelený most" - foto Ing. Petr Lázňovský a informace o webu 

4/9 Rekonstrukce Karlova mostu začala 

6/9 Zpravodaj oblasti Kutná Hora 2/2007 
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V tabulce jsou uvedeny jen základní (a převážně jen úvodní části úprav). Právní předpisy = 
přidání dalších předpisů. 

Počty návštěv na webu 2007
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Údaje o stavu návštěv jsou uvedeny v tisících (stav k  1/9 byl 8 003)  

 

Usnesení z jednání valné hromady SVČR 

Valná hromada: 

1) Schvaluje: 

- zprávu o činnosti za uplynulé období od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2006, 

- prodloužení volebního období Republikového výboru na tři roky, 

- podíl z členských příspěvků oblastí pro Republikový výbor pro období 2007 – 2010 ve 
výši 100,- Kč, 

- udělení čestného členství SVČR paní Ireně Kalouskové. 

2) Potvrzuje platnost volby nových orgánů SVČR pro období 2007 – 2010:  

- Republikový výbor ve složení: předseda Republikového výboru Ing. Vok Malínský 
CSc.; členové: Čechová Jana – předsedkyně oblastního výboru (OV) Praha, 
Kalousková Irena – oblast Kutná Hora, Krch Oldřich – oblast Severní Čechy, Ing. 
Kujan František – předseda OV Kutná Hora; Minařík Miroslav – oblast Severní 
Čechy, Ing. Mlynář Josef - oblast Kutná Hora, Sedlecký Jiří – předseda OV Morava, 
Ing. Semerád Jiří, CSc. – oblast Morava, Ing. Siřiště Jiří – předseda OV Severní 
Čechy, Ing. Vydrová Hana – oblast Praha; náhradník Švanda Antonín – oblast Praha. 

- Revizní komisi ve složení: Ing. Baštýřová Zuzana – oblast Praha, Pokorná Eva – 
oblast Kutná Hora, Poláková Hana – oblast Kutná Hora. 



 10 

- Redakční radu ve složení: Lázňovský Jan – oblast Kutná Hora, Ing. Srnský Stanislav 
– oblast Praha. Ing. Starosta Karel – oblast Jižní Čechy, Švanda Antonín – oblast 
Praha. 

3) Ukládá: 

 Republikovému výboru: 

- vypracovat plán činnosti na období 2007 – 2010, 

- přijmout opatření k trvalému doplňování a nárůstu členské základny, 

- dbát na trvalou vzájemnou informovanost Republikového výboru a výborů oblastí o 
připravovaných akcích, 

- zabezpečit průběžný elektronický kontakt Republikového výboru a oblastí s využitím 
vébové stránky s odkazy na adresy oblastí, 

- do programu každé schůze Republikového výboru zařadit aktuální informaci o 
hospodaření, 

- upozornit předsedu oblasti Morava na nutnost vyrovnání podílů z členských 
příspěvků v prospěch Republikového výboru, 

- zaslat předsedkyni oblasti Jižní Čechy dopis s výtkou za neplnění základních 
povinností v letech 2005 a 2006 (odvod podílu z členských příspěvků) a požadavkem 
na neprodlené plnění; včetně potvrzení o dalším působení oblasti v dalším období. 
Stanovisko zaslat Republikovému výboru do 21. 3. 2007. 

 Oblastním výborům: 

- vyrovnat členské příspěvky na účet Republikového výboru do 31. 3 daného roku, 

- k zabránění termínových střetů oznamovat Republikovému výboru plánované akce 
do 31. 3. každého roku a o dalších mimořádných akcích informovat s potřebným 
předstihem, 

- k termínům 31. 3 a 30. 9 každého roku aktualizovat a předat Republikovému výboru 
adresář členské základny, včetně telefonického a e-mailového spojení, 

- umožnit všem členům SVČR slevu na vložném, případně sborníku akcí, pořádaných 
SVČR. 

Revizní komisi RV SVČR:  

-   provádět pravidelné revize hospodaření RV a zprávu předávat do zápisů schůzí 
Republikovému výboru.  

 

Zpravodaj  SVČR  číslo 2/2007 

Obsahuje: 

Spolková činnost 

Zúčastnili jsme s semináře Severočechů – Hana Kratochvílová 

Právní hlídka 

Právní předpisy upravující vybrané oblasti péče o životní prostředí – Antonín Švanda  

Ohlasy a názory 

Jarní studijní cesta s exkurzemi do Korutan s VTS Pražské teplárenské, a.s. – Hana Kratochvílová 

Redakční zprávy 

Pěkná osmdesátka Voka Malínského – Stanislav Srnský 

Konání konference Krajinné inženýrství 2007 – František Kulhavý 

Zveřejněn byl 16/8 2007 na našem webu a pro členy bez připojení na Interrnet jako 
příloha. 
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Právní předpisy pro vodohospodáře a podnikové ekology  

1. 4.  -  31. 8. 2007 

Jan Lázňovský 

229/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a 
hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech 
povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých 
oblastech (1. října 2007) 

 219/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení 
zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání 
plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech (1. září 2007) 

 216/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na 
životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (22. srpna 2007) 

 215/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 
předpisů (22. srpna 2007) 

 209/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 241/2002 
Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel 
se spalovacími motory, a o rozsahu a užívání povrchových vod k plavbě, ve znění 
vyhlášky č. 39/2006 Sb. (16. srpna 2007) 

180/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně 
některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů (2. 
září 2007) 

 168/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 
381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a 
seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při 
udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění 
vyhlášky č. 503/2004 Sb. (19. července 2007) 

 158/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších předpisů (2. července 2007) 

146/2007 Sb. Nařízení vlády o emisních limitech a dalších podmínkách provozování 
spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší (1. ledna 2008) 

 141/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České 
republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (1. června 2007) 

 135/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví 
seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, 
jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo 
používání je omezeno, ve znění pozdějších předpisů (30. září 2007) 

 130/2007 Sb. Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o pověření provozovatele subsystému 
informačního systému podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (7. 
června 2007) 

 96/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České 
republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (1. května 2007) 

 91/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 274/1998 Sb., o 
skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů (1. května 2007) 
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Předpisy s obecnými požadavky na výstavbu 

Vyhláška 195/2007 Sb., kterou se stanoví rozsah stanovisek k politice územního rozvoje a 
územně plánovací dokumentaci, závazných stanovisek při ochraně zájmů chráněných 
zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a 
podmínky pro určení energetických zařízení 

Vyhláška 187/2007 Sb., kterou se stanoví obsah a náležitosti plánu území s archeologickými 
nálezy  

Vyhláška 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov (1. června 2007) 

Vyhláška MMR č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území upravuje 
obecné požadavky na využívání území 

Vyhláška MMR č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění 
vyhlášky č. 491/2006 Sb. a vyhlášky č. 502/2006 Sb., 

Vyhláška hlavního města Prahy č. 26/1999 Sb., o obecných technických požadavcích na 
výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění nařízení hlavního města Prahy č. 7/2001 
Sb., č. 26/2001 Sb., č. 7/2003 Sb., č. 23/2004 Sb., 

Vyhláška MZE č. 433/2001 Sb., kterou se stanoví technické požadavky pro stavby pro plnění 
funkce lesa, 

Vyhláška MZE č. 191/2002 Sb., o technických požadavcích na stavby pro zemědělství, 

Vyhláška MZE č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla. 

Obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb upravuje vyhláška 
MMR č. 369/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 492/2006 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace. 

Novela Vodního zákona 

Vláda zařadila do legislativního plánu na rok 2008 novelizaci vodního zákona č. 
254/2001 Sb. v platném znění. 

Rekonstrukce Karlova mostu začala  

Dlouho plánovaná oprava Karlova mostu začala 20. 8. 2007. Již ale nabrala zpoždění, 
protože původně měla začít v červenci 2006. Zpoždění zavinila změna zákona o zadávání 
zakázek, následně se s rekonstrukcí ještě čekalo na oslavy 650. výročí položení základního 
kamene památky. Firmu SMP CZ (původním názvem Stavby mostů Praha) vybrala letos v 
červnu městská rada. Do soutěže se přihlásili tři uchazeči. Hned po otevření obálek byla 
vyloučena nabídka firem Skanska CZ se Skanskou DS, která neměla všechny náležitosti. Při 
bližším posuzování vypadly i firmy JHP společně s firmami Strabag a Strabag AG. 

Rekonstrukce začala od Malostranské věže na levé straně stavbou zábran a přípravou 
technického zázemí. První část prací bude spočívat v obnově kanalizačního systému, pak 
přijde na řadu rekonstrukce mostovky. Zhotovitel stavby bude využívat i plavidla, na kterých 
bude například zakotven jeřáb. 

Rekonstrukce je rozdělena do dvou etap. První skončí v červnu 2010, druhá bude končit až 
kolem roku 2018, v které bude provedena oprava kamenného pláště mostu. Každý kamenný 
kvádr odborníci zaevidují a rozhodnou, zda jej vloží zpět, vyčistí, nebo vymění za jiný.  

Stavba I. etapy bude realizována po částech a za zábranami, které budou v horní části 
průhledné. Mostu bude zavřen nejvýše z poloviny, takže vždy zůstanou k průchodu nejméně 
čtyři metry šířky mostu.  

Karlův most je nejstarším pražským mostem a zároveň je jedním z nejkrásnějších na světě. 
Původně se jmenoval Pražský či Kamenný a teprve až v roce 1870 byl přejmenován na 
Karlův. Základní kámen mostu položil Karel IV. patrně 9. července 1357 v 05:31. Datum a 
přesné určením času, bylo vybráno s ohledem na konjunkci Slunce se Saturnem, což byl 
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podle astrologů nejvhodnější a nejšťastnější okamžik roku (číselná řada lichých čísel od 
jedničky do devítky a opět k číslovce jedna) V kronikách ale přesný údaj není nikde uveden a 
takto byl odvozen až v 19. století.  

Na jeho místě stál původně most románský, nazvaný podle manželky krále Vladislava I. 
(1140 - 1172) Juditin. Postaven byl v letech 1158 - 1171, v roce 1272 jej vážně poškodila 
povodeň a jeho zbytky pak nevydržely 3. února roku 1342 náporu ledu, dřeva a jiného 
materiálu, přineseného opět povodní. Zničení mostu bylo ve své době považováno za 
národní pohromu. 

Po této katastrofě byl dlouhou dobu provizorně užíván pouze most dřevěný. Stavbou byl 
pověřen mladý švábský stavitel Petr Parléř a jeho huť, která most dokončila začátkem 15. 
století. Jeho délka je 515 m a šířka 10 m, spočívá na 16 pilířích, postaven je z pískovcových 
kvádrů a sevřen do vstupních bran s věžemi, z nichž Staroměstská mostecká věž je rovněž 
dílem Parléřovy huti, zatímco Malostranské mostecké věže pocházejí každá z jiného období. 
Konec mostu stojí nad Kampou, kam je možno přímo z mostu sejít po schodišti umístěném 
na levé straně. To bylo postaveno v roce 1844 Josefem Krannerem v novogotickém slohu. 

Karlův most byl až do 20. století důležitou komunikací, po níž se pohybovali lidé a zboží z 
jednoho břehu řeky na druhý. Z roku 1707 pochází nařízení pro pravostranný pohyb.  

V roce 1723 most osvítilo olejové osvětlení, nahrazené v roce 1866 plynovým. Jeho sloupy 
byly upraveny pro svícení elektrickou energií a jsou v provozu dodnes. V rámci oprav se na 
most opět vrátí plynové osvětlení. 

Na zábradlí bylo umístěno třicet barokních soch a sousoší světců (1683-1714 - M. B. Braun, 
otec a synové Brokoffové aj.). Sochy, zničené během povodní, jejichž ničivému působení byl 
most během staletí vystaven mnohokrát (mj. v roce 1784, 1890), nahradila díla soudobých 
sochařů. Od roku 1965 jsou původní plastiky, k jejichž zhotovení byl použit český pískovec, 
postupně nahrazovány kopiemi a originály ukládány v lapidáriu Národního muzea a Národní 
galerie. 

Velká oprava mostu proběhla v letech 1965 až 1978, Měla jeho stav dlouhodobě stabilizovat, 
kladla si na svou dobu stavební technicky neslučitelné nároky s charakterem této památky. 
Oprava byla odsuzována některými autoritami jako pochybná již ve své koncepci. Nejslabším 
článkem se stala nová izolace proti vodě a odvodňovací režim, který měl nahradit historicky 
osvědčené, avšak v té době již narušené jílové izolace a vrchní odvodnění. Nedostatky se 
projevily již po třech letech. Ty však nebyly přijaty jako obvyklé kolaudační závady, ale spolu 
s některými staršími defekty byly nepodloženě posuzovány jako doprovodné negativní 
projevy rekonstrukce. Proto bylo navrženo odstranění všech nově vložených stavebních 
objemů a provedení nové rekonstrukce od jakéhosi výchozího nulového bodu. 

Navržený postup I. etapy opravy započne odstraněním celé horní části mostovky. Na 
vrácené podkladové vrstvy nastříkají izolaci, která se překryje asfaltem. Následovat bude 
vrstva, do které se budou ukládat sítě, kabely a případně i plynové vedení. Na ní položí 
geotextilie a podklad pod komunikaci. Nakonec se obnoví dlažba.  

Součástí oprav bude i archeologický dohled a průzkum, již proto, že počátky mostu jsou 
neznámé, každý nový objev obohatí historické poznatky této významné památky. Jen při 
opravě mostních pilířů po povodních byla možnost vidět prapůvodní základy Karlova mostu. 
Archeologické nálezy budou uloženy v Muzeu Karlova mostu. 

První část opravy bude stát zhruba 222 milionů korun. Město Praha opravy uhradí z velké 
části z vlastního rozpočtu. Na rekonstrukci mostu přispěli také lidé ve sbírce, část pochází od 
sponzorů. Původní zahraniční finanční prostředky zejména z nadace britského následníka 
trůnu prince Charlese byly již použity na opravu teras a schodišť Ledeburských zahrad pod 
Pražským hradem. Kolik bude stát druhá část opravy, se ještě přesně neví. 

Karlův most je opředen řadou pověstí a zkazek.  

Aby byl most pevný a odolný, nechal stavitel přimíchat do malty vápno s vínem a vejci. Král 
Karel IV. nařídil, aby se vejce svážela ze všech českých měst. Velvarští poslali však místo 
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vajec syrových vejce vařená natvrdo, aby se po cestě nerozbila a občané Unhoště poslali 
zase spolu s vejci i tvaroh a syrečky. Karlův most je opravdu důkladně postavený, neboť v 
jeho základech je víno z pražských vinic, tvaroh a syrečky z Unhoště a vejce z celých Čech.  

Dle další bydlí vodník pod čtvrtým mostním obloukem. Žil zde prý dávno před založením Karlova 
mostu a obhospodařoval a těšil se z velkého bohatství „pražských“ dušiček. Jak vodník stárnul, 
začalo mu být v samotě pod vodní hladinou smutno a tak vodnickou živnost zrušil.  

Nejslavnější pověst je o zázračném Bruncvíkově meči. Někde ve zdivu je zazděn jeho 
zázračný meč, nikdo však neví kde. Až bude české zemi nejhůř, vyjede svatý Václav v čele 
blanických rytířů své zemi na pomoc a tehdy na Karlově mostě jeho kůň klopýtne o kámen, 
ten se vyvrátí a pod ním se objeví slavný Bruncvíkův meč. Svatý Václav jej vytasí a zvolá: 
"Všem nepřátelům země České hlavy dolů!". A od té doby bude v Čechách klid a mír už na 
věčné časy. Ale až kdy? 

Další akce 

Alpská vodní díla - III    

Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, Odborná skupina pro vodní toky a 
vodohospodářské soustavy a Český přehradní výbor a připravují pro své individuální i 
přidružené členy 5ti denní odborný tématický zájezd ve dnech 2. - 7 .10. 2007 ALPSKÁ 
VODNÍ DÍLA - III. Předběžné přihlášky zašlete na adresu: Ing. Bohumil Müller, sekretariát 
ČVTVHS, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, tel. 221 082 386, fax 222 222 155, e-mail: 
muller@csvts.cz nebo Ing.Petr Vít, Povodí Ohře s.p., závod Chomutov, Spořická 4949, 430 
46 Chomutov, tel. 474 629 413, fax 474 629 200, e-mail: vopatkova@poh.cz 

Podzemní vody ve vodoprávním řízení 

Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost pořádá 12. 10. 2007 seminář na 
téma "Podzemní vody ve vodoprávním řízení". Akce proběhne v Praze, Novotného lávka 5. 
Odborným garantem je Ing.Muzikář, ČVTVHS. Bylo požádáno o akreditaci u MV ČR pro 
vzdělávání úřadů. Kontakt: muller@csvts.cz, www.csvts.cz 

Kanalizace a povodně 

Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost pořádá 30. 10. 2007 seminář na 
téma "Kanalizace a povodně". Akce proběhne v Praze, Novotného lávka 5. Odborným 
garantem je Ing. Kuba z firmy Hydroprojekt CZ. Bylo požádáno o akreditaci u MV ČR pro 
vzdělávání úřadů, účastníci obdrží CD s prezentací přednášek. Kontakt: muller@csvts.cz, 
www.csvts.cz 

Pozemky vodních toků 

Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost pořádá 13. 11. 2007 seminář na 
téma "Pozemky vodních toků". Akce proběhne v Praze, Novotného lávka 5. Odborným 
garantem je Ing.Krátký z Povodí Vltavy. Přihlášky jsou na uvedeném odkaze. Kontakt: 
muller@csvts.cz, www.csvts.cz 

ČOV 

Termín Název konference Město 

 25.  9. 2007       Obec - občan, domovní čistírny, dešťové vody  Brno 

 27.  9. 2007       Obec - občan, domovní čistírny, dešťové vody  Praha 

13. 11. 2007       Nové technologie pro obecní ČOV  Praha 

ASIO, spol. s r.o., Tuřanka 1, P.O. BOX 56, 627 00 Brno 
tel.: 548 428 111, fax: 548 428 100, asio@asio.cz, www.asio.cz, http://www.asio.cz 

FOR ARCH 2007 
Praha – Letňany 18. – 22. září 2007 
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