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ZPRAVODAJ  2/2010

Oblastní sdružení vodohospodá řů České republiky
K u t n á  H o r a

Prosinec 2010 Ro čník XI
Aktuální zprávy jsou průběžně na www.vodakh.cz

Sdružení vodohospodářů ČR jménem Oblastního výboru, redakční rady a klubu seniorů Kutná Hora,
předsedkyně OV a předsedy RV Vám přeje krásné a ničím nerušené Vánoce

a do roku 2011 jen pohodu, štěstí a především pevné zdraví a všem vodu jen vždy čirou.
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Slovo úvodem - Jan Lázňovský

Vážené členky a členové kutnohorského Sdružení,
v krátké době dostáváte v předvánoční čas poslední
letošní číslo našeho Oblastního zpravodaje.

Sdružení vodohospodářů České republiky překročilo
20 let činnosti - 20 let oslavilo i ČSVTS. Oblastní
výbor oslavil a odměnil členy oblasti s dvacetiletým
působením ve Sdružení a v příštím roce oslaví oblast i
své 20. narozeniny. Oblast v roce 1991 navázala na
více jak pětiletou zkušenost, spolupráci členů a hlavně
na pořádání již šesti ročníků Setkání vodohospodářů
v Bílém Podolí.

Dík patří mnoha členům za zahájení činnosti oblasti a
úspěšnou jejich celkovou činnost. Nebýt samostatní,
nedokázali bychom všechno, to čím se můžeme dnes
pochlubit. Nic nebylo zadarmo. Bylo potřeba
obětavosti a mnoho času věnovanému chodu našeho
sdružení, a tím činnosti pro ostatní členy. Všichni
pomáhali a účastnili se jednání i akcí. Bohužel dnes
pasivní přístup určité části členů kazí spolupráci. Na
druhou stranu je zajímavý zájem někdejších
podnikových vodohospodářů, kteří se nezačlenili do
Sdružení (pro překotné změny v celé společnosti po
„sametové revoluci“), o naši práci. Na únorovou

schůzku klubu seniorů pozveme ty, na které z nich
máme kontakt.

Běh času již zavál mnoho vědomostí o počátcích a
významných bodech činnosti SVČR, dost členů již
odešlo na věčnost, informace zapadají, a proto si
některé události připomeňme v několika příspěvcích.

Po Novém roce vstoupíme do „volebního roku“ oblasti
i celého sdružení. Před dvěma lety byly velké
problémy se získáním členů do orgánů Sdružení.
V současné době je situace příznivější. Díky několika
obětavým členům se činnost ve Sdružení zlepšila, a
tím klesl nezájem o pomoc v orgánech. A bude stále
co dělat, jednak připravovat akce tak, aby z nich byl
příjem pro celkovou činnost, a tím finance na
příspěvky členům na zájezdy. Ale měla by se upravit
pravidla pro celkovou činnost, nejen pro změny
vnějších podmínek, ale musíme reagovat na situaci
uvnitř. Nejsem sám, kdo cítí potřebu upravit systém
„Hodnocení činnosti členů“, a tím podmínek pro
příspěvky členům na akce. Současný plošný systém
příspěvků všem bez ohledu na jejich pomoc výrazně
brání odměnit ty, kteří prostředky zajišťují.

Přeji Vám krásné Vánoce a vše dobré v roce 2011.
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Pf 2011 – Eva Pokorná

Vážené členky a členové Sdružení vodohospodářů
ČR, vážení vodohospodáři,

již za pár dní bude končit další kalendářní rok, který
byl pro mnohé z nás náročný.

V červnu letošního roku opustil naše řady jeden ze
zakládajících členů Sdružení vodohospodářů ČR pan
Josef Kuřátko. Patřil mezi kvalifikované podnikové
vodohospodáře a moc nám chybí. Jeho odborné
znalosti byly velkým přínosem pro Sdružení
vodohospodářů. Čest jeho památce.

Skutečnost je taková, že ve Sdružení narůstá počet
vodohospodářů seniorů v důchodu. Z 52 členů je 26
% ve věku nad 50 let, nad 50 – 60 let je 45 % a nad
60 – 75 let je 29 % členů. Konstatuji, že v našich
řadách je několik dalších schopných jedinců, kteří
dokáží pracovat do budoucna Oblastního výboru na
úrovni, kterou dosud presentuje Oblast Kutná Hora –
výraznou aktivní činností.

Všichni předchozí předsedové Oblasti:

Jan Lázňovský - ve funkci od 20. 11. 1991 – 30. 6.
2000,

Ing. Josef Mlynář - ve funkci od 1. 7. 2000 – 21.
11. 2001,

Ing. František Kujan - ve funkci od 22. 11. 2001 –
19. 1. 2005 a 23. 11. 2006 - 31. 10. 2007,

Ing. Petr Lázňovský - ve funkci od 20. 1. 2005 –
23. 11. 2006 a 1. 11. 2007 - 30. 9. 2009

odvedli obrovský kus práce, každý svým individuálním
přístupem, ale vždy to bylo pro dobré jméno
Oblastního sdružení Kutná Hora. Všem patří veliký dík
nejen můj, ale i celé členské základny. Podotýkám, že
by se jim to nepovedlo, kdyby neměli k ruce další
svědomité členy výboru, kteří si rovněž zaslouží moje
uznání a úctu.

Uvědomila jsem si, že jsem porušila tradici čtyř mužů –
předsedů Oblasti a jako první žena – seniorka jsem
vstoupila „do hry“ s upřímnou snahou nepřipustit
předčasné ukončení činnosti OSVČR Kutná Hora. Mojí
podmínkou byl výkon funkce pouze pro jedno volební
období. Upřímně řečeno – neměla jsem téměř nic,
ačkoliv jsem členkou od ledna 1994. Jedinou mojí
devizou byly zkušenosti s vedením pracovních kolektivů
od 25 až do 100 zaměstnanců v poštovním provozu
v letech 1970 – 1990. Po vyučení u spojů jsem v roce
1961 začínala jako poštovní doručovatelka listovních
zásilek a telegramů po dobu 3 let jsem neustále
v osobním styku s různými lidmi různého věku.

Vykonávala jsem 5 let funkci předsedkyně Závodního
výboru ROH – odborářská a krásná práce s lidmi a
hlavně pro lidi. V letech 1993 – 2005 jsem vykonávala
funkci v Jednotném zemědělském družstvu
Chlístovice, nyní ZEVA a.s. Chlístovice jako technik
bezpečnosti práce, odborně způsobilá osoba na

úseku požární ochrany, podnikový vodohospodář a
ekolog, a to jako vedlejší pracovní činnost. Hlavním
zaměstnáním jsem byla ošetřovatelkou skotu
v kravíně v letech 1990 – 2003. Měla jsem ještě
mnoho dalších aktivit a mám dodnes. Chci tím říci jen
tolik, že ten, kdo vykonává jakoukoliv činnost s láskou
a vytrvalosti, naučí se téměř všechno, obzvlášť, když
je odklopen dobrou partou v práci i rodině.

Krédo, které mě vštěpovali rodiče a kterým se řídím
stále: „Nejdražší co člověk má je život! Je nám dán
jen jednou, a proto je třeba jej prožít tak, aby až
jednou budeme obracet jeho poslední stránku, mohli
se obrátit zpět a říci – nežil jsem nadarmo“. A tak
mám jen přání udělat vše pro to, abych z funkce
předsedkyně Sdružení vodohospodářů Kutná Hora
odešla se ctí a nezklamala kolektiv.

Přestože je v dnešním uspěchaném světě běžná a
nutná elektronická komunikace, mne neoslovila.
K ničemu ji nepotřebuji a ani mě to nebaví. Je to sice
rychlé, ale slouží jen ke stručným informacím a
nemůže vyjádřit vše co člověk potřebuje vysvětlit
podrobně. Osobní kontakty nelze ničím nahradit a
navíc z počítače nepoznáme vlastnosti člověka, které
tak často kritizujeme, ale o svém protějšku většinou
nic osobního nevíme. Je to moje úvaha a názor, ale
tím nechci snižovat nebo dokonce zatracovat
elektronické spojení – je velmi potřebné pro
současnou populaci. Pokud však pohltí člověka
natolik, že stále sleduje obrazovku v práci i doma a
nevnímá ani své okolí tzn., že „nemá na nic čas“ –
pak ztrácí veškerá moderní elektronika svůj význam.

Členská schůze je jedním z konkrétních příkladů, kde
si může 25 osob vyslovit své názory, vyjádřit své
pocity, promluvit na své známé a společně
zavzpomínat.

Děkuji touto cestou všem, kteří mě osobně a
neúnavně pomáhají a prosím další členy o spolupráci.
Co jsem se naučila, ráda předám dalším a pokud
možno trochu mladším než jsem já.

Na závěr bych chtěla všem členkám a členům
Sdružení vodohospodářů ČR popřát krásné a ničím
nerušené Vánoce v kruhu rodinném i s přáteli.

Do Nového roku 2011 přeji všem tu správnou a vlastní
seberealizaci v pracovním procesu a v osobním životě
pohodu, štěstí a především pevné zdraví nejen Vám,
ale i Vašim rodinám a blízkým.

Eva Pokorná
předsedkyně Oblastního výboru

Oblastního sdružení vodohospodářů ČR Kutná Hora
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Jubilanti OSV ČR Kutná Hora roku 2011 – Jan Lázňovský

V roce 2011 oslaví významná jubilea členové naší oblasti:

75 - Ing. Karel Chodura  - 16/2

Naďa Chodurová  – 22/2

70 - Ing. František Dyntera - 7/7

Jiří Malina - 17/8

60 - Jiří Vondrá ček - 3/ 6

Eva Kohoutová - 4/7

Ing. Miroslava Součková - 1/8

50 - Luboš Heřmánek - 30/12

V roce 2011 dovršují dvacet let členství ve SVČR:
Marie Lázňovská, Jiří Malina,  Ing. Miroslav Perný,
Ing. Hana Poláková , RNDr. Stanislav Václavík a před
20 lety do SVČR vstoupila Vladislava Chobotská
(dočasně přerušila).

Oblastní výbor SVČR Kutná Hora, Redakční rada
OSVČR Kutná Hora a klub seniorů jubilantům srdečně
gratuluje k jejich významnému jubileu a přeje jim
mnoho zdraví, spokojenosti ve společnosti i rodině a
elán do dalších let.

Podzimní členská sch ůze OSVČR Kutná Hora,
se konala dne 23. listopadu 2010 od 14:30 hodin v restauraci Na Krétě v Kutné Hoře. Informace z členské schůze

1. Usnesení členské schůze

Oblastního sdružení vodohospodářů ČR Kutná Hora ze dne 23. 11. 2010

Oblastní sdružení vodohospodářů ČR Kutná Hora je členem Sdružení vodohospodářů České republiky.

1. Členská sch ůze schvaluje :
- zprávu o činnosti a současném stavu OSVČR

Kutná Hora od poslední členské schůze 23. 2. 2010
- plán činnosti OSVČR Kutná Hora na rok 2011
- rozpočet OSVČR Kutná Hora na rok 2011
- garanty plánovaných akcí na rok 2011
Jan Lázňovský XXVI. setkání vodohospodářů 10.–11.

května 2011
Ing. Šárka Tichá XXVI. setkání vodohospodářů

10.–11. května 2011
a tuzemský zájezd v roce 2011

Ing. Miroslav Perný XXVI. setkání vodohospodářů
10.-11. května 2011

Irena Kalousková zahraniční zájezd s odbornou
exkurzí v roce 2011

- příspěvek na zahraniční tematický zájezd do
Švýcarska ve výši Kč 3 500,- při účasti 20% členů

- aktualizaci dokumentace - hodnocení činnosti,
zpracován dodatek

- vyhodnocování fotosoutěží do 31. 12. kalendářního
roku
a) vyhodnocování dlouholetého členství – 1x ročně
- volbu náhradníků do oblastního výboru SVČR

Kutná Hora - Irena Kalousková a Petr Stráník
- zprávu mandátové komise
- komisi pro vyhodnocení fotosoutěže: Ing.

Miroslav Perný, předseda, Marie Mojžíšová, Ing.
Šárka Tichá, členové

- vyhodnocení dlouholetého členství (více než 20
let) pro rok 2010 vybráni: Jan Lázňovský, Ing.
Roman Kolanda a Miroslav Pýcha

- návrh na udělení čestného členství pro členy
Oblastního sdružení:
Ing. Hana Poláková
Ing. Miroslav Perný

2. Členská sch ůze potvrzuje
- obnovení členství od 14. 9. 2010 – Ing. Bohuslav

Kouba, původně Oblast Východní Čechy
- ukončení členství na vlastní žádost od 11. 5. 2010

– Radoslav Nepilý
- přijetí nových členů: od 21. 4. 2010: Jiří

Vondráček, RNDr. Irena Zbytovská
- ukončení členství: Josef Kuřátko – úmrtí

3. Členská sch ůze bere na v ědomí
- zprávu o plnění usnesení z členské schůze 23. 2.

2010
- informaci o činnosti redakční rady v roce 2010
- zprávu o činnosti republikového výboru v roce

2010
- informaci o činnosti odborné skupiny

vodohospodář – senior v roce 2010
- zprávu o dvoudenním zájezdu Vídeň – Znojmo,

který pořádala Oblast Morava

4. Členská ch ůze ukládá všem členům OSVČR
Kutná Hora

- maximálně spolupracovat s Oblastním výborem a
redakční radou SVČR Kutná Hora

V Kutné Hoře dne 23. listopadu 2010

Ing. Karel Anderle, předseda návrhové komise
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Zprávy z jednání

1. Zpráva o činnosti OSVČR Kutná Hora

byla uvedena v minulém čísle Zpravodaje.

Činnost OSV ČR Kutná Hora v roce 2010 - Jan Lázňovský
26. ledna 2010 - schůze OV
   9. února 2010 - schůzka klubu seniorů + RR
 16. února 2010 - schůze RK
 18. února 2010 - schůze OV
 23. února 2010 - členská sch ůze OSVČR
 10. břez na 2010 - schůze OV
 13. dubna 2010 - schůzka klubu seniorů + RR
 20. a 21. dubna 2010 - XXV. setkání

vodohospodá řů v Kutné Ho ře
 21. dubna 2010 - schůze OV
 11. května 2010 - mimořádná schůzka klubu

seniorů - schůze OV

 8. června 2010 - schůzka klubu seniorů + RR
 10. srpna 2010 - schůzka klubu seniorů + RR
 14. září 2010 - schůze OV
 24. a 25. září 2010 - tématický zájezd Víde ň,

Znojmo
 12. října 2010 - schůzka klubu seniorů + RR
 19. října 2010 - schůze OV
 16. listopadu 2010 - schůze OV
 23. listopadu 2010 - členská sch ůze OSVČR
   7. prosince 2010 - schůzka klubu seniorů + RR +

schůze OV

Tématický tuzemský zájezd neuskutečněn

Z členské schůze OSVČR Kutná Hora dne 23. 11. 2010

2. Zpráva o činnosti republikového výboru SVČR

Rok 2010 je již rokem plné činnosti RV SVČR. Do
společné činnosti SVČR 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 ztratila nárok
na příspěvek na činnost, který pro rok 2010 činil 16
500 Kč/oblast. Odeslán dopis předsedovi severočeské
oblasti s termínem podání zprávy o postoji
severočeské oblasti, bez reakce.

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. Na příští výroční
členské schůzi oblasti je potřeba navrhnout delegáty
VH a kandidáty do republikových orgánů. Dle
jednacího řádu SVČR ze dne 3. 6. 2009 se Valné
hromady zúčastní předsedové orgánů SVČR a
zástupci delegovaní Oblastními sdruženími dle klíče 1
: 15, tj. pro naši oblast 4 delegáti a já, jako předseda
RV. Do nového republikového výboru bude potřeba
navrhnout 2 – 3 kandidáty a republikové RK 1 – 2
kandidáty.

Je velká pravděpodobnost uskutečnit opět VH v Kutné
Hoře při příležitosti XXVI. Setkání vodohospodářů v
Kutné Hoře dne 11. května 2011, k tomu bude vhodné
pro delegáty VH poskytnout slevu jako v roce 2009.
Valné hromady se mohou zúčastnit i další členové
SVČR, kteří mají právo vystoupit v diskusi.

Upozornění: Dle dokumentů SVČR členem orgánu
zůstává zvolený člen do rozhodnutí nejbližšího
orgánu, který ho zvolil.

Dle usnesení schůze RV ze dne 24. 3. 2010 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 u mnoha
orgánů, získat přihlášky členů a další. Musíme najít
cestu, jak získat dokumenty z bytu Ing. Malínského a
dokumenty uložit v originále v archivu na ČSVTS.
Sídlo RV SVČR je, Praha 1, Novotného lávka 5, pošt.
přihrádka č. 266, PSČ 116 68, elektronická
předsedovi. Korespondenci zasílat RV ve většině
případů jen elektronicky.

Schváleno hospodaření RV za rok 2009 – zůstatek na
účtu RV 35 695,08 Kč. Chybí doklady o platbách
provedených předchozím RV z počátku roku 2009.

Dle usnesení minulé VH byl navržen klíč příspěvků
oblastem pro rok 2010 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).

RV schválil z prostředků RV uhradit oblasti Morava a
Kutná Hora úhradu odběru časopisu Vodní
hospodářství a časopisu SOVAK. SVČR přispívá do
každého čísla Zpravodaje ČSVTS.
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U příležitosti 20. výročí ČSVTS předal 17/3 předseda
ČSVTS Doc. Ing. Daniel Hanus, CSc. Čestný odznak
osobnosti ČSVTS" Janu Lázňovskému. Na setkání
předal předseda RV SVČR Jan Lázňovský "Čestné
uznání ČSVTS" Pavlu Sedleckému a "Pamětní list
předsednictva ČSVTS" Ing. Stanislavu Srnskému.

Valná hromada ČSVTS 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.

Více informací je v Oblastním zpravodaji 1/2010.

3. Zpráva o činnosti redakční rady OSVČR Kutná Hora

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. Výrazně nám mj. web pomáhá při zvaní na
akce. Při setkání si 34 % účastníků stáhlo přihlášku
z webu. Bohužel, ale ne všichni členové oblasti
využívají informace z webu a zbytečně si stěžují, že o
akcích nevěděli.

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 1-2 x v
roce. O uvedení důležitějších zpráv jste upozornění E-
mailem. Protože Zpravodaj obsahuje doplněné údaje
z webu žádám Vás o diskusi k tomuto problému.
Problémem je vydávání tištěné formy, protože
převedení pro tisk a vlastní tisk grafikem je pro 5
výtisků v odpovídající kvalitě neúměrné drahé.

Naše webová stránka je značně navštěvovaná. Od
roku 2005 stoupla cca 3 x návštěvnost, letos již máme
3 tis. návštěv, tj. 64 návštěv za týden. Stránka značně
reaguje na činnost oblasti (před setkáním až 120
návštěv za týden a stoupá před ostatními akcemi a při

fotosoutěži návštěvnost stoupla přes 85 návštěv za
týden. Republikový výbor SVČR má svou webovou
stránku. Na našem webu uvádíme i Zpravodaje
republiky a ČSVTS.

Kontakt redakční rady OSVČR Kutná Hora je mezi
členy realizován elektronicky a osobní kontakt byl dále
hlavně se 3 členy RR (dnes jen 2) na schůzkách klubu
Vodohospodář senior. Nejlépe pomáhá Ing. Karel
Anderle. Po úmrtí Pepy Kuřátka, jsme Vás 17/10
vyzývali k doplnění RR, ale bez odezvy. Tak to asi
nějak vydržíme do voleb. Příspěvky do Zpravodaje
můžete adresovat i Ing. Karlu Anderlemu.

Redakční radě zaslalo příspěvky či fotografie letos
pouze 6 autorů, přitom rozsah zveřejněných příspěvků
představuje téměř 8 AA (tj. 160 stránek A4).

Do fotografické soutěže přispělo 6 autorů celkem 48
snímků, z nich na webu bylo uvedeno 25 snímků
(jednotlivě à 6 – 11 dní). Vyhodnocení měli provést
členové oblasti odesláním vyplněného dotazníku,
jelikož došlo pouze od 5 členů, takže RR navrhuje OV
zvolit porotu k vyhodnocení soutěže.

Je rozpracován Zpravodaj 2/2010. Po doplnění zpráv

z členské schůze, fotografií a případných příspěvků
od Vás bude do Vánoc dán na web.

4. Zpráva o přípravě XXVI. setkání vodohospodářů v Kutné Hoře

Nejvýznamnější akce SVČR setkání vodohospodářů v
Kutné Hoře se v příštím roce překlopí přes
pětadvacítku. Je pro naší oblast téměř nezbytné,
vždyť setkání vodohospodářů např. v roce 2010
přineslo přebytkem z akce (po odpočtu veškerých
nákladů) rozpočtu oblasti 61 % celkových příjmů.

Základní příprava již probíhá. OV schválil navržený
termín 10. a 11. května 2011. Abychom získali body
do celoživotního vzdělávání ČKAIT podali jsme
v závěru října žádosti k zařazení setkání do akcí
ČKAIT.

Předběžný název XXVI. setkání vodohospodářů

v Kutné Hoře je „Povodně – legislativa – skutečnost –
opatření a aktuality vodního hospodářství.

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). Bohužel správním úředníkům chybí odvaha a
příklady k využití zákona. Nezmění-li se chování
k naší krajině budou se neštěstí lidí stále opakovat a
zhoršovat.

5. Zpráva o činnosti odborné skupiny "Vodohospodář - senior"

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.,
v případě potřeby i mimořádně. Poslední letošní
schůzka bude 7/12.

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

Na schůzkách panuje příjemná a kamarádská
atmosféra. V průběhu činných let se mezi námi
vytvořily osobité vztahy, které nelze přerušit a ukončit.

Schůzek se vedle členů klubu občas účastní i další
členové, garanti akcí, vč. pořadatelů setkání
vodohospodářů.

Na schůzkách se probírá činnost Oblasti i celého
Sdružení a diskutuje se ke změnám o celkové situaci
v životním prostředí a hlavně o úseku vodního
hospodářství. Schůzky jsou místem i oslav našich
jubilantů

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
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Lázňovská, Jan Lázňovský a Eva Pokorná. Více informací z klubu je v Oblastním zpravodaji 1/2010.

6. Informace o fotosoutěži 2010

Vyhodnocení fotosoutěže měli provést členové oblasti
odesláním vyplněného dotazníku. Bohužel i po
dodatečném zveřejnění přehledu fotografií přišlo jen 5
hodnocení. Přestože v hodnocení vynikly 3 snímky,
RR doporučila na členské schůzi ustavit porotu.
Porota byla navržena a soutěž prodloužena do konce
roku. Současně bylo navrženo pořádání soutěže

každoročně. Do letošní fotografické soutěže do
dnešních dnů přispělo 6 autorů celkem 50 snímky,
z nich na webu bylo uvedeno již 33 snímků (jednotlivě
à 6 – 11 dní). Takže pro příští rok již můžete po
Novém roce zasílat další snímky, tentokrát bez
daného téma, ale přednostně z přírody.

7. Členské příspěvky

Termín zaplacení členských příspěvků na rok 2011 do 31/3 2011 (300 a 100 Kč) na účet: 43-1321130257/0100.

Návrh akcí na rok 2011 – Eva Pokorná

18. ledna 2011 - schůze oblastního výboru
 8. února 2011 - schůzka klubu seniorů + redakční

rada
 18. února 2011 - schůze oblastního výboru
 22. února 2011 - členská sch ůze OSVČR (volba

delegátů na VH a kandidátů do republikových
orgánů, vyhodnocení fotosoutěže 2010)

 15. března 2011 - schůze oblastního výboru
 12. dubna 2011 - schůzka klubu seniorů + redakční

rada
 10. a 11. května 2011 - XXVI. setkání

vodohospodá řů v Kutné Ho ře
 19. května 2011 - schůze oblastního výboru
 14. června 2011 - schůze oblastního výboru
 14. června 2011 - schůzka klubu seniorů + redakční

rada

 červen – tuzemský zájezd
 9. srpna 2011 - schůzka klubu seniorů + redakční

rada
 6. září 2011 - výro ční členské sch ůze (volby

oblastních orgánů)
 13. září 2011 - schůze oblastního výboru
 15. až 19. září 2011 - tématický zájezd Švýcarsko
 11. října 2011 - schůzka klubu seniorů + redakční

rada
 18. října 2011 - schůze oblastního výboru
 15. listopadu 2011 - schůze oblastního výboru
 22. listopadu 2011 - členská sch ůze OSVČR

(ocenění členů)
 13. prosince 2011 - schůzka klubu seniorů + redakční

rada
 13. prosince 2011 - schůze oblastního výboru

Historie SV ČR - Jan Lázňovský

Stále zhoršující se stav naší přírody a hlavně havárie
na vodách donutily tehdejší režim přece jenom
proklamovat starost o vody. Již v padesátých letech
minulého století byl založen institut závodních a
podnikových vodohospodářů. Ale až vyhláška č.
42/1976 Sb., o vodohospodářích uložila již počínaje
závody (při dosažení stanovené hranice potřeby vody
a čištění odpadních vod) povinnost ustavení
vodohospodáře. Toto znamenalo stejnou povinnost
pro příslušný podnik a všechny nadřízené instituce až
po jednotlivé resorty. Funkce vodohospodáře byla
tehdy podniky chápána okrajově. Funkce byla
neúnosně kumulovaná s řadou dalších povinností,
převážně s funkci podnikového energetika.

Bohužel v té době nebyl potřebný počet
kvalifikovaných pracovníků. Povinnost svěřit vodní
hospodářství a ochranu vod do rukou odborníka se
setkala s minimální podporou podniků, ani povinnost
vodohospodářských orgánů o jejich sledování nebyla
na požadované úrovni. Musíme si uvědomit, že v té
době ve vedení podniků a dalších orgánů museli
převládat stranou prověření nomenklaturní pracovníci,
kteří zájem o přírodu a ochranu vod měli až na
posledním místě a navíc úzkostlivě tajili všechny
prohřešky.

Proti někdejšímu systému režimu mohli obstát
vodohospodáři pouze vzdělaní a velmi znalí velmi
špatného stavu životního prostředí. Skutečný stav
režim úzkostlivě tajil, jenže informace si odborníci
vzájemně vyměňovali a dále rozšiřovali. Zde sehrála

velkou roli nevládní organizace – Československá
vědecko-technická společnost. K zajištění potřebného
vzdělání bylo zahájeno pomaturitní a postgraduální
studium vodohospodářů. Pod tlakem špatného vývoje
ve vodním hospodářství, hlavně z ohrožení a
znečištění vod rozhodl Český výbor vodohospodářské
společnosti (ČVVTS) v říjnu 1978 zřídit odbornou
komisi průmyslových a zemědělských
vodohospodářů, která po úspěších byla v září 1989
přeměněna na

odbornou skupinu průmyslových a zemědělských
vodohospodářů (ÚOS). Na podzim roku 1980 svolala
ČVVTS ustavující schůzi samostatné odborné
skupiny. Ustavující schůze se vedle vodohospodářů
(mezi nimi mj. Dubišar, Kastner, Malínský, Rovan,
Sedlecký, Schramhauser, Sládek, Zíka) účastnili
zástupci ústředí Státní vodohospodářské inspekce,
která měla hlavní zájem o vznik odborné skupiny –
gestora ochrany vod (mj. Křivánek, Štěpánek).
Předseda skupiny se stal členem výboru ČVVTS.
Hlavní činnost odborná skupina zaměřila na ustavení
krajských odborných skupin. Krajské odborné skupiny
tvořili dobří vodohospodáři významných podniků a
zástupci z okresních složek. Např. Středočeské
odborné skupině předsedal ing. Ivan Zíka (člen
odborné skupiny ČVVTS,) členy mj. byla Ing.
Behnerová (Spolana), Ivana Kostková (Státní statek
Zlonice), Jan Lázňovský (OZS Kutná Hora), Ing. Josef
Hájek (JZD Žehušice) a cca 10 dalších členů různých
místních organizací ČSVTS z různých resortů.
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Odborná skupina ČVVTS se 21. 4. 1981 přeměnila na
Ústřední odbornou skupinu průmyslových a
zemědělských vodohospodářů Praha (OSPPZV).
Skupinu tvořilo 17 zakládajících členů odborné
skupiny (mj. resortní vodohospodáři, přední
vodohospodáři podniků a další, z dnešních členů
SVČR – Pavel Sedlecký, Jan Lázňovský a řada již
zemřelých členů vč. Ing. Voka Malínského CSc. –
předsedy, a Dr. Františka Kastnera, CSc.). Na
přelomu roku 1981 a 1982 byly uvedeny do činnosti
ve většině krajů krajské odborné skupiny. Hlavním
úkolem činnosti bylo zajištění doškolení podnikových
vodohospodářů převážně 3-letým studiem Instituty
vzdělávání a výchovy a dalším pomaturitním a
postgraduálním studiem. Do vzdělávání
vodohospodářů byly rovněž zapojeny Domy techniky
(např. dopisovatelský kurz právních předpisů vodního
hospodářství). Problémem byla nedostupnost
předpisů, které byly úhledně svázány a nedostupně
umístěny v kanceláři představitele podniku.

Přes významně rozjetou činnost odborných skupin dobře
hodnocenou ČVVTS a ČSVTS se situace ve vodním
hospodářství a hlavně v ochraně vod nadále rapidně
zhoršovala, protože vedoucí pracovníci podniků neměli
žádnou starost o vodní hospodářství a až na několik
výjimek vodohospodáře nerespektovali. V tom byli byť
v rozporu se zákonem nepostižitelní a stranou chránění.
Na neúnosný stav musela v roce 1984 reagovat vláda
vládním usnesením, kde uložila podnikům považovat
závodní, podnikové, oborové a resortní vodohospodáře
za významné pracovníky a uložila jim vytvářet jejich
přiměřené postavení v řídicím systému organizací.

Resortní vodohospodář ministerstva zemědělství a
výživy Ing. Josef Růžička ustavil skupinu z cca 10
zemědělských zástupců krajských skupin pro
vypracování příkazu ministra zemědělství a výživy
(mj. v ní byla Iva Kostková a Jan Lázňovský). Úkolem
skupiny bylo provést rozbor stavu ochrany vod a
hospodaření s ní u zemědělských podniků a mj. i
stanovit kritéria pro min. limit času pro vodohospodáře
podniku (u větších podniků bylo nutno ustavit i
vodohospodáře u jednotlivých hospodářství a
středisek). Velmi důležitým kriteriem bylo pořízení
podnikového vodohospodáře přímo předsedovi či
řediteli podniku. Příkaz ministra ZVž ze dne 20. 8.
1986 k zabezpečení řádného výkonu funkce
vodohospodářů zemědělských podniků byl
respektován jen v některých okresech a ne vždy tam
u všech podniků. Tam, kde byl příkaz respektován,
velmi pomohl vodohospodářům a tím jejich poslání.
Bohužel k výraznému zlepšení o ochranu vod a
hospodaření s ní došlo jen v malém procentů
zemědělských podniků v ČR, protože tehdejší systém
umožňoval fingování činnosti a nesmírné množství
hlášení nadřízeným bylo podloženo údaji doslova
vymyšlenými, hlavně, že podnik, okres, kraj ani resort
nebyl nejhorší. Skutečnost nikdo nekontroloval.
Plošná hrozivě narůstající kontaminace prostředí se
těžce zjišťovala a tak „špičkou ledovce“ byly jen stále
narůstající bodové havárie. Vedení podniků převážně
tvořené straníky bylo nepostižitelné, odnesl to
vodohospodář. Postih ve formě krácení platu o mnoho
procent po několik měsíců bylo často těm „hodným“
nahrazeno mimořádnou prémií.

K podpoře vodohospodářů byly vydány různé
publikace, např. v roce 1986 „Příručka pro
vodohospodáře“ v nákladu 2 500 výtisků. Byla zřízena
konsultační střediska pro ochranu vod před ropnými
látkami. Vznikla odborná skupina Čochtan-klub“ – klub
vodohospodářů v důchodovém věku, kdy starší
předávali zkušenosti mladším aktivním
vodohospodářům. Byla pořádána různá školení.
Největší akcí ÚOS byly vodohospodářské konference
k ochraně vod před ropnými látkami s velikou účasti
konané v různých městech ČR.

Tím, že vznikla v roce 1986 při MO ČSVTS OZS
Kutná Hora odborná skupina vodohospodářů jsme byli
v zemědělství až na několik okresů převážně na
Moravě raritou. Vodohospodáři všech zemědělských
podniků vstoupili do skupiny. Okamžitě jsme
maximálním způsobem zvyšovali znalosti členů i jejich
kvalifikaci mnoha různými způsoby. V té době měli
pouze 2 vodohospodáři splněnou kvalifikaci, ale během
3 let již drtivá většina vodohospodářů dokončila
požadované studium. Vedle účasti na různých školeních
jsme začali pořádat samostatné akce, včetně několika
denních školení pro vlastní vodohospodáře, také jsme
zajišťovali vodohospodářské přednášky pro porady
představitelů zemědělských podniků okresu (SVI,
hygienici apod.). Již v roce 1986 jsme uspořádali I.
setkání vodohospodářů zemědělských podniků. Zájem o
setkání narůstal. Na, pro SVČR historickém, V. setkání v
Bílém Podolí (3. – 5. 4. 1990 – 329 účastníků) na téma
„Zabezpečení činnosti podnikového vodohospodáře“
jsme vydali sborník Právních předpisů pro
vodohospodáře v nákladu 4 500 výtisků. Sborník byl
okamžitě rozebrán. O sborník byl takový zájem, že v
roce 2000 jsme vydali již XVII. aktualizované vydání.

„Sametová revoluce“ přinesla výrazné a překotné změny
v celé společnosti. Předpokládali jsme i výrazné zlepšení
postavení vodohospodářů. Do připraveného zákona o
vodách byl velmi podrobně zapracován institut
podnikového vodohospodáře (projednávání v senátu se
zúčastnil celý RV SVČR). Bohužel později až před
schválením nového vodního zákona 254/2001 Sb.
poslanci tuto pasáž ze zákona vyškrtli. I přes politické
změny na zasedání ÚOS 25. 5. 1990 rozhodnuto nadále
pokračovat ve všech vzdělávacích akcích.

Při diskusi na historickém V. setkání v Bílém Podolí roku
1990 vystoupil Stanislav Valter, předseda krajské
skupiny západočeského kraje ČSVTS s návrhem ustavit
Sdružení vodohospodářů ČR. Na 43. zasedání Ústřední
odborné skupiny průmyslových a zemědělských
vodohospodářů ČSVTS 25. 5. 1990 byla zvolena komise
pro ustavení samostatné společnosti, protože
vodohospodářská společnost se minimálně věnovala
problematice podnikových vodohospodářů. Největší
podíl přípravy zajistili Ing. Vok Malínský, CSc., Stanislav
Valter a Dr. František Kastner, CSc. Na následném
posledním mimořádném zasedání Ústřední odborné
skupiny 3. července 1990, která měla navrhnout
spolupráci mezi nově vzniklou společnosti Sdružení
vodohospodářů České republiky a mateřskou
Vodohospodářskou společnosti došlo k velké roztržce
mezi současným předsedou Vodohospodářské
společnosti VTS Ing. Pytlem a budoucím předsedou
SVČR Ing. Malínským, CSc. Tím se mimo spolupráce
společností ztratil kontakt SVČR s předními
vodohospodářskými odborníky a resortními
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vodohospodáři, kteří v převážné části zůstali nadále u
Vodohospodářské společnosti VTS. Bohužel se nikdy
nenavázal potřebný kontakt s dalšími společnostmi
ČSVTS, tudíž jsme s naší problematikou zůstali
osamoceni. Datum vzniku SVČR není dnes přesně
známo, mylně uvádí např. první předseda SVČR Ing.
Vok Malínský, CSc. 3. 7. 2001 (Zpravodaj SVČR

4/2000), ale toto je v rozporu s jinými údaji i tím, že po
rozdělení ČSVTS a vzniku České vědecko technické
společnosti v roce 2000 jsme již byli jednou z 60
zakládajících společností. Nejsprávnějším datem vzniku
SVČR je pravděpodobně 2. červenec 1990. Pro
podnikové vodohospodáře skončilo jedno období
činnosti a začalo nové.

Loga Sdružení vodohospodá řů ČR - Jan Lázňovský

První logo OSVČR Kutná Hora vypracoval Jan
Lázňovský v roce 1991 (obr. 1) pro pozvánku na VI.
setkání vodohospodářů v Bílém Podolí, v roce 1996
ho přepracoval (obr. 2). V dubnu 1998 redakční rada
SVČR na výzvu RV vypsala soutěž na oficiální logo
SVČR. Termín předložení návrhů byl 31/7 1998,
termín 1/10 1998 byl prodloužen do 31/3 1999. V
příloze Zpravodaje 6/99 byly zveřejněny soutěžní
návrhy. Z navržených návrhů členové sdružení vybrali
(hlasovalo 110 členů) logo Branislava Hribíka z Kutné
Hory (94 bodů - obr. 5), na druhém místě se umístil
návrh Rostislava Králíka z Brna (Obr. 4 – 87 bodů –

doplněné o název oblasti oblast Morava stále
používá), na 3. místě bylo logo od firmy ANTARESAZV

s.r.o. Přerov (85 bodů). RR doporučila oblastem po
doplnění převzít republikové logo. Na XV. setkání
vodohospodářů v Kutné Hoře předal slavnostně Ing.
Vok Malínský, CSc. odměnu vítězi celorepublikové
soutěže. Následně vítěz soutěže upravil kutnohorské
logo do definitivního tvraru (obr. 3 - barva černá),
později je též užívána modrá oblastní verze. Oblasti
Praha a Střední Čechy a Severočeská oblast užívájí
bez doplnění logo SVČR.

Informace redak ční rady OSV ČR Kutná Hora – Jan Lázňovský

Zpravodaj zaslaný přímo členům je rozšířen o další
zprávy z členské schůze a adresář členů oblasti.

Krédem redakční rady OSVČR Kutná Hora je
pokračovat v informovaností členů započatém na
republikové bázi Dr. Františkem Kastnerem, CSc.
v březnu 1991 a na oblastní Josefem Kuřátkem
v lednu 2000.

Pro zlepšení rádi bychom znali Vaše stanovisko
k současné práci redakční rady OSVČR Kutná Hora.
Očekáváme ho. Ve zprávě pro členskou schůzi o
činnosti RR uvádíme rozsah příspěvků. Jistě jste si
uvědomili velmi úzký okruh autorů. Rozšiřte jejich
počet a obohaťte informace.

Již několikrát jsem se setkal s připomínkou „dlouhé
doby aktualizace“ naší webové stránky. Jelikož je
převážně aktualizována cca 2 x do týdne a Vy zjistíte

při otevření starší datum, proveďte aktualizaci stránky
ve Vašem počítači.

Omlouváme se, že části zpráv ve Zpravodaji jste již
četli na webu. Zpravodaj je sumarizaci části příspěvků
z webu. Jelikož návštěvnost na naši webové stránce
www.vodakh.cz je 64 návštěv za týden (a stránka je
více navštěvována nečleny) je pravděpodobné, že
některé zprávy Vám unikly i proto je ve Zpravodaji
upravené uvádíme.

Ještě máme jednu omluvu. V předchozím Zpravodaji
jsme uvedli zprávy z činnosti některých úseků činnosti
oblasti, abyste měli určitý přehled pro jednání. V tomto
Zpravodaji uvádíme doslovné znění zpráv, takže teď
máte některé informace z části opakovaně. Bylo by
lepší, kdybychom před schůzí měli pro Zpravodaj již
všechny oficiální zprávy pro schůzi, neboť bychom se
mohli předem připravit, a na schůzi by tak bylo
mnohem víc prostoru pro diskusi.

Ochrana vodních zdrojů podle platných předpisů a v praxi vodoprávních předpisů

JUDr. Jaroslava Nietscheová – p říspěvek do sborníku XXV. setkání

Vodní zdroje jsou podle zákona č. 254/2001 Sb., o
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění pozdějších předpisů v ustanovení § 2 odst. 8
definovaný jako povrchové a podzemní vody
využívané nebo využitelné pro uspokojování potřeb
člověka, zejména pro pitné účely.

Povrchové a podzemní vody jsou podle zákona
č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění
pozdějších předpisů v ustanovení § 7 významným

přírodním zdrojem, bez něhož, ve svých důsledcích,
není života.

Ochrana té části povrchových nebo podzemních vod,
které jsou vodními zdroji, je proto zásadní povinností
a existenční podmínkou života společnosti a jejího
udržitelného rozvoje. Vodní zákon, v ustanovení § 30
konstatuje, že ochrana vodních zdrojů stanovením
jejich ochranných pásem je veřejným zájmem.
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V tomto veřejném zájmu mohou proto vodoprávní
úřady omezovat vlastnická práva vlastníků pozemků a
staveb ve stanovených ochranných pásmech, jinak
omezovat život společnosti a nařizovat technická
opatření v nich, která zabezpečí vydatnost, jakost a
zdravotní nezávadnost vodních zdrojů využívaných
nebo využitelných pro zásobování pitnou vodou.

Stanovováním ochranných pásem vodních zdrojů
podle vodního zákona, tedy v rámci veřejného práva,
je však komplikovaný proces.

Vodní zákon v tomto případě výjimečně stanoví, že
zahájit takové řízení lze jak na návrh, tak z moci
úřední příslušného vodoprávního úřadu.

Vzhledem k tomu, že vodní zákon zároveň stanoví
kompetenci vodoprávního úřadu vyzvat určité osoby
k tomu, aby mu předložily návrh na stanovení
ochranných pásem konkrétního vodního zdroje, a to i
s potřebnými podklady, je kompetence vodoprávního
úřadu zahájit takové řízení z vlastního podnětu
poněkud nepraktická.

Určitou nejasností je rovněž výčet osob, které mohou
podat návrh na stanovení ochranných pásem
konkrétního vodního zdroje.

Z vodního zákona vyplývá, že takovým návrhem, jímž
je příslušné vodoprávní řízení zahájeno je vždy návrh
osoby, která má povolení k odběru povrchové nebo
podzemní vody z tohoto vodního zdroje nebo o takové
povolení žádá. V případě, že vodním zdrojem je
povrchová voda ve vodárenské nádrži vyjmenované
ve vyhlášce č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví
seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení
a změny ochranných pásem vodních zdrojů, obsahuje
vodní zákon speciální úpravu.

Takovým návrhem, jímž je zahájeno vodoprávní řízení
o stanovení ochranných pásem povrchové vody ve
vodárenské nádrži je příslušný správce povodí.

Vodní zákon však vylučuje, aby návrh, pravděpo-
dobně na změnu nebo zrušení ochranného pásma
vodního zdroje podala jiná osoba, např. vlastník
nemovitosti tímto ochranným pásmem omezovaný
v jejím užívání. V současné době se na takový návrh
vodoprávní úřady dívají jako na podnět, kterým není
správní řízení zahájeno. Tento postup je nepochybně
praktický, ale z vodního zákona nebo správního řádu
nevyplývá.

Určitým problémem je také okruh účastníků řízení.

Existující ochranná pásma byla stanovena individuálním
správním aktem a jsou závazná pro účastníky tohoto
řízení a samozřejmě všechny správní orgány.

Správní řád sice stanoví, že jestliže je pro právo, v tomto
případě však spíše povinnost, určující právo k nemovité
věci, je pravomocné rozhodnutí správního orgánu
(vodoprávního úřadu) závazné i pro právní nástupce
účastníků řízení (§ 73 odst. 2). Řada rozhodnutí o
stanovení ochranných pásem vodních zdrojů však byla
vydána před účinností správního řádu a potom otázka
právního nástupnictví je právně velmi složitá.

Kromě toho je neřešitelnou otázkou jak právně
nenapadnutelně vymáhat různé zákazy vstupu, zákaz
koupání a podobná omezení vztahující se na všechny

osoby nejen na vlastníky nemovitostí.

V současné době je celkem jisté, že účastníky
takového řízení jsou, kromě navrhovatele také
všechny vlastníci nemovitostí v navrhovaných
ochranných pásmech.

V případě, že jde o změnu už existujících ochranných
pásem jsou účastníky řízení i vlastníci nemovitostí, kde
podle návrhu už ochranné pásmo nebude. U
významných vodních zdrojů jako např. vodní zdroj
Želivka je pak počet účastníků řízení velký, v řádu tisíců.

Problém spočívá v tom, že pořízení potřebné
dokumentace pro návrh ochranných pásem vodního
zdroje je poměrně zdlouhavé, správní řízení také běží
nějakou dobu a tak je běžné, že se okruh účastníků
takového řízení při takovém počtu může měnit.

To ovšem přináší nemalé problémy jak navrhovateli,
tak vodoprávnímu úřadu.

Značnou obtíží vodoprávního úřadu v této souvislosti
je jeho povinnost poskytnout příslušnému
katastrálnímu úřadu údaje potřebné k evidenci
ochrany území ve stanovených ochranných pásmech
vodního zdroje do 30 dnů ode dne nabytí právní moci
příslušného rozhodnutí (§ 20 odst. 2 a 3 vodního
zákona). Zajištění úplné aktuálnosti okruhu účastníků
řízení z důvodu vlastnictví k nemovitostem ve
stanovených ochranných pásmech je velký problém
nejen pro vodoprávní úřad, ale i pro navrhovatele
ochranných pásem konkrétního vodního zdroje, na
němž tuto „aktualizaci“ vodoprávní úřad celkem
oprávněně požaduje.

Rovněž některá ustanovení platných právních
předpisů, konkrétně vyhlášky č. 137/1999 Sb., kterou
se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro
stanovení a změny ochranných pásem vodních
zdrojů, ve znění pozdějších předpisů lze aplikovat
v praxi jen s určitými problémy.

Například povinnost předložit návrh ochranných
pásem na kopii katastrální mapy dle § 2 písm. d) bod
1 vyhlášky.

Je zřejmé, že u rozsáhlých ochranných pásem by
jejich zákres na katastrální mapě byl naprosto
nepřehledný a prakticky nepoužitelný. Kromě toho
jeho digitální provedení by bylo obtížné. Dalším
problémem je rozpor ve dvou různých zobrazení
území v mapovém operátu katastru nemovitosti.

Ochrana nemovitosti se v katastru nemovitostí vkládá
a zapisuje na parcely katastru nemovitostí, které
nemusí být evidovány na žádném listu vlastnictví
konkrétního vlastníka. Povinnosti a omezení jsou
ukládány konkrétním vlastníkům, kteří jsou vedeni
podle parcel dřívějších pozemkových evidencí. Do
provedení obnovy katastrálního operátu je tedy
příprava podkladů pro návrh stanovení ochranných
pásem vodních zdrojů dost velký problém.

Řadu zmíněných problémů se snaží odstranit tak
zvaná velká novela vodního zákona v současné době
projednávaná v Parlamentu.

Bude-li přijata, pokusím se při svém vystoupení na
konferenci tuto novou právní úpravu v ochraně
vodních zdrojů přiblížit.
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Právní p ředpisy pro vodohospodá ře a podnikové ekology – 2010  – Jan Lázňovský

• 372/2010 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení
vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování
plateb za přírodní znevýhodnění v horských
oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v
oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve
znění pozdějších předpisů 339/2010 Sb. Vyhláška o
uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných
zakázkách (15. prosince 2010)

• 337/2010 Sb. Vyhláška o emisních limitech a dalších
podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů
znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé
organické látky a o způsobu nakládání s výrobky
obsahujícími těkavé organické látky (3. ledna 2011)

• 325/2010 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní
památky Chýnovská jeskyně a stanovení jejích
bližších ochranných podmínek (15. prosince 2010)

• 326/2010 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní
rezervace Černé a Čertovo jezero a stanovení jejích
bližších ochranných podmínek (15. prosince 2010)

• 327/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č.
260/2009 Sb., o vyhlášení Národní přírodní památky
Polické stěny a stanovení jejích bližších ochranných
podmínek (15. prosince 2010)

• 316/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška
Ministerstva vnitra 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 2011)

• 308/2010 Sb. Vyhláška o stanovení ochranných
pásem zdrojů přírodních minerálních vod a
přírodních léčivých zdrojů v Kyselce a vymezení
konkrétních ochranných opatření (1. ledna 2011).
273/2010 Sb. Úplné znění zákona č. 254/2001 Sb., o
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
jak vyplývá z pozdějších změn

• 265/2010 Sb. Vyhláška o poskytování informací o
některých nebezpečných chemických přípravcích (1.
října 2010)

• 256/2010 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 8.
července 2010 ve věci návrhu na zrušení § 68 odst.
3 a 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny (2. září 2010)

• 247/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č.
30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu
na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů (14. září 2010)

• 216/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška
Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o
schvalování technické způsobilosti a o technických
podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (23.
července 2010)

• 189/2010 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

• 188/2010 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní
památky Ruda a stanovení jejích bližších ochranných
podmínek

• 187/2010 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní
památky Kaňk a stanovení jejích bližších ochranných
podmínek

• 186/2010 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní
památky Jeskyně Na Pomezí a stanovení jejích
bližších ochranných podmínek

• 185/2010 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní
rezervace Ve Studeném a stanovení jejích bližších
ochranných podmínek

• 179/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony (15. září
2010)

• 173/2010 Sb. Usnesení Poslanecké sněmovny k
zákonu, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o
ochraně ovzduší a o změně některých dalších
zákonů (zákon o ochraně ovzduší) (31. května 2010)

• 172/2010 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 (1. června 2010)

• 170/2010 Sb. Vyhláška o bateriích a akumulátorech a
o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů (1.
července 2010)

• 169/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č.
356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996
Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, ve
znění vyhlášky č. 179/2008 Sb. (1. července 2010)

• 168/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č.
296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o
přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a
odborné způsobilosti k výkonu některých odborných
veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů
(15. června 2010)

• 154/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č.
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (1.
července 2010)

• 150/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů (1. srpna 2010)

• 140/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č.
569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České
republiky, ve znění pozdějších předpisů (20. května
2010)

• 133/2010 Sb. Vyhláška o požadavcích na pohonné
hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a
jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška
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o jakosti a evidenci pohonných hmot) (1. června
2010)

• 122/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č.
197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o
rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské
stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o
změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve
znění pozdějších předpisů (29. dubna 2010)

• 112/2010 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení
vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění
agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších
předpisů (20. dubna 2010)

• 111/2010 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení
vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování
plateb za přírodní znevýhodnění v horských
oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v
oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve
znění pozdějších předpisů (20. dubna 2010)

• 109/2010 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní
památky Rečkov a stanovení jejích bližších
ochranných podmínek (1. června 2010)

• 108/2010 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní
rezervace Velká Niva a stanovení jejích bližších
ochranných podmínek (1. června 2010)

• 107/2010 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní
rezervace Bílá Strž a stanovení jejích bližších
ochranných podmínek (1. června 2010)

• 103/2010 Sb. Vyhláška o provedení některých
ustanovení zákona o právu na informace o životním
prostředí (30. dubna 2010)

• 94/2010 Sb. Vyhláška o některých veterinárních a
hygienických požadavcích na přepravu a zpracování
vedlejších živočišných produktů

• 91/2010 Sb. Nařízení vlády o podmínkách požární
bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a
spotřebičů paliv (1. ledna 2011)

• 88/2010 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení
vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané
výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších
předpisů (15. dubna 2010)

• 78/2010 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení
vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění
agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších
předpisů (1. dubna 2010)

• 76/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č.
215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a
rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných
produktů, ve znění vyhlášky č. 159/2009 Sb. (26.
března 2010)

• 68/2010 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení
vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky
ochrany zdraví při práci (1. května 2010)

• 61/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č.
294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na
skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně

vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 341/2008
Sb., a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů (1.
dubna 2010)

• 53/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č.
35/2007 Sb., o technických podmínkách požární
techniky (12. března 2010)

• 49/2010 Sb. Úplné znění zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování
vlivů na životní prostředí), jak vyplývá z pozdějších
změn

• 46/2010 Sb. Vyhláška o příslušnosti správ národních
parků a správ chráněných krajinných oblastí k
výkonu státní správy ve správních obvodech
tvořených národními přírodními rezervacemi,
národními přírodními památkami a jejich ochrannými
pásmy (17. února 2010)

• 38/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška
Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti
plavidel k provozu na vnitrozemských vodních
cestách, ve znění pozdějších předpisů (11. února
2010)

• 22/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č.
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání
území, ve znění vyhlášky č. 269/ /2009 Sb. (26.
ledna 2010)

• 20/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č.
197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o
rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské
stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o
změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve
znění vyhlášky č. 239/2006 Sb. (26. ledna 2010)

• 18/2010 Sb. Úplné znění zákona České národní rady
č. 123/1998 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jak
vyplývá z pozdějších změn (21. ledna 2010)

• 17/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č.
205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních
zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení
zákona o ochraně ovzduší (Sdělení Ministerstva
vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce - částka 6,
ze dne 26. ledna 2010)

• 16/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č.
330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely
zákona o veřejných zakázkách (21. ledna 2010)

• 6/2010 Sb. Úplné znění zákona č. 123/1998 Sb., právu
na informace o životním prostředí, jak vyplývá z
pozdějších změn
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Připomeňme si úvodní slovo Zpravodaje před 10 lety
Ing. Josefa Mlynáře, předsedy OV Kutná Hora  - 01.
01. 01

Dovolte, abychom jménem celého oblastního výboru
OSVČR Kutná Hora popřáli Vám i Vašim rodinám vše
nejlepší, zejména pevné zdraví, hodně štěstí a lásky
do nového roku i nového tisíciletí.

Píšeme datum 01. 01. 01, takto kulaté datum je jistě
pro většinu lidí důvodem k zamyšlení.

Pan president ve svém novoročním projevu nazval
naši dobu „bláznivou“, má k tomu jistě své důvody.
Pokud srovnáme množství nových vynálezů, které
byly zavedeny do každodenního užívání běžného
občana za dobu našeho života, budou vážnou
konkurencí všech z předcházejících epoch dohroma-
dy. Většina těchto novinek nám značně zpříjemnila
život. Modernizace však přinesla i řadu negativních
dopadů. Zejména jsou alarmující dopady na životní
prostředí, se kterými se většina z nás potýká i
profesně.

Naše generace prošla složitým údobím. Často
naříkáme nad ztracenými či zkaženými léty – mnohdy
právem. Jsme však jednou z mála generací, která
téměř nepoznala na našem území válku ani
opravdovou bídu a hlad. Přejeme všem dalším
generacím Čechů, aby nám nikdy nemusely tuto
skutečnost závidět.

Naše organizace „Sdružení vodohospodářů České
republiky“ oslavila významná jubilea již v loňském
roce – 10 let od svého založení a „XV. Setkání

vodohospodářů“. Při této příležitosti, před a po ní bylo
provedeno důkladné zhodnocení naší činnosti i
předloženy plány na období příští. I tak však zbývají
důvody k zamyšlení.

Dne 14. XII. 2000 proběhla Valná hromada
celorepublikové organizace, jejíž průběh ukázal na
některé rozpory uvnitř organizace. Do celorepubliko-
vých orgánů jsou opětovně navrhováni v neúměrné
převaze stále titíž pražští zástupci s tím, že pouze oni
mohou být platnou posilou přesto, že zpráva předsedy
výboru i revizní komise shodně konstatovala, že
prakticky veškerá tíha práce leží na předsedovi.

Nové orgány republiky byly po diskusi zvoleny,
předseda organizace však dosud zvolen nebyl.

Za zamyšlení rovněž stojí sama funkce vodohospo-
dáře a jeho postavení ve společnosti i v naší
organizaci. Na naší poslední členské schůzi oblasti
jsme provedli průzkum zastoupení skutečných
vodohospodářů. Ze 32 přítomných pouze 3 pracují
v této profesi, z toho 1 v kumulované funkci ekologa.
Jsem si zcela jist, že pokud by takovýto průzkum
proběhl na Valné hromadě, situace by byla ještě
horší.

Doufáme, že nový „Vodní zákon“ význam této profese
posílí. Bude však také nezbytné podchytit zájem
profesních vodohospodářů o členství v naší
organizaci.

Jménem celého výboru i redakční rady nám všem přeji,
abychom mohli první rok nového tisíciletí na jeho konci
hodnotit jako jeden z těch po všech stránkách dobrých.
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