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Oblastní výbor sdružení vodohospodářů ČR v Kutné Hoře přeje všem svým členům krásné 
Vánoční svátky, pevné zdraví a štěstí v osobním životě.  

Eva Pokorná, předsedkyně Oblastního výboru SVČR Kutná Hora 

Slovo úvodem 

Jan Lázňovský 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážené členky a členové Sdružení vodohospodářů ČR, 

vážení vodohospodáři. 

Za několik dní vstoupíme do dalšího kulatého roku – 
roku 2010. Není nikoho, kdo by si nepřál, aby tento 
rok byl mnohem lepší než roky dřívější. To přejeme 
svým blízkým, kolegům, jistě všem i sami sobě. Ať se 
to zdaří.  

I jako členové Sdružení vodohospodářů ČR bychom 
měli mít štěstí a povznést Sdružení tak, jak potřebuje 
a jak si přejeme. Máme to ve svých rukou nebo 
správněji ve svých hlavách.  

Vstupujeme i do výročního roku – roku oslav 20. 
výročí založení Sdružení.  

V době vzniku Sdružení po pádu totalitního režimu 
jsme bláhově uvažovali, že vše již bude snadné a 
lehké dle naších nejlepších představ, že vstoupí 
v platnost nový vodní zákon s povýšením postavení 
podnikových vodohospodářů. Plně jsme si 
neuvědomili, že celá společnost je zdeformovaná a 
že i přes naši snahu nenajdeme dobrou spolupráci a 
vzájemné pochopení. Sdružení vodohospodářů ČR 
se velmi rychle rozvíjelo, účast na akcích byla veliká 
a všichni se snažili pomoci co nejvíce. Ale představy 
se zcela nenaplnily a my sami jsme se nové situaci 
nedokázali správně přizpůsobit.  

Již nebylo potřeba se “schovávat” ve ČSVTS před 
nutnosti být v nějaké “komunistické” složce. Ale 
potřeba bojovat se svými vedoucími před přehlížením 
potřeb správné ochrany a hospodařením s vodou 
zůstalo. Nový vodní zákon sice povinnost ustavení 
podnikových vodohospodářů nepřinesl, ale povinnosti 
správné ochrany vod a hospodařením s vodou 
zůstaly. Většina nových podnikatelů ve snaze max. 
zisků na vodní hospodářství začala kašlat. Navíc své 
pracovníky začali přetěžovat prací – když se ti to 
nelíbí běž, najdu si jiného byť ne odborníka. Proto 
díky Vám všem, kteří jste stále členy Sdružení a ještě 
větší dík těm, kteří alespoň něco málo ve Sdružení 
dělají. Není to snadné.  

Založení Sdružení bylo hlavně motivováno ochranou 
vodohospodářů, potřebou velké odborné informo-
vanosti a vzájemnou spolupráci. Ale to je potřeba 
stále, včetně potřeb informací. Je pravda, že je 
můžeme získat všade, na nepřeberném množství 
seminářů (ale jakých a za jakou cenu), na Internetu 
apod. Ale, kde je výměna zkušeností, např. která 
z mnoha nabídek je vhodná, vůbec možná. Kde vzít 
na vše čas? Tolik se v zásadě zase nezměnilo. 
Vodohospodáře podniky stále potřebují, ale až když 
se blíží nějaká inspekce a ten nepořádek zůstal, 
pokud se nezvětšil. Jen my jsme zestárli o 20 let.  

Čas běžel, my jsme správně nereagovali a před 
rokem se Sdružení vodohospodářů ČR zhroutilo. Jen 
několik věrných členů Sdružení zachránilo a přivádí 
ho k nové činnosti. V čem byla hlavní chyba? Do 
činnosti se nepodařilo zapojit mladé členy. Již 
nesdružujeme podnikové vodohospodáře, ale 
vodohospodáře na moha jiných postech, což není 
chyba. Když první předseda SVČR po 19 letech z 
předsedování odstoupil, nenašel se v republikovém 
výboru nikdo, kdo by za něho vzal břemeno vedení 
Sdružení. Jak jednoduché bylo pro pár členu 
republikového výboru Sdružení pohřbít. Zapomněli, 
že zastupují ostatní členy a že ze svých funkcí mají 
k nim velkou povinnost.  

Dnes Sdružení ve společnosti ČSVTS dál pracuje. 
Pro novou situaci má nezbytně upravené základní 
dokumenty závazné pro všechny oblasti a členy. Je 
na všech členech, hlavně na mladých převzít otěže a 
navrátit Sdružení pro potřebu všech i těch 
zakládajících členů, kteří stále mají potřebu se 
scházet, převážně v klubech seniorů, žít v duchu 
pomoci vodě a celé přírodě.  

Musíme upravit vztahy jednotlivých oblastí a 
vzájemně si pomáhat, účastnit se akcí ostatních 
oblastí při vzájemně výrazně sníženém vložném. 
Vedle informací z pořádaných akcí získáme 
prostředky i na slevy pro členy na zájezdech i dalších 
společenských akcích. Obnovíme a uzavřeme nová 
vzájemná kamarádství a trvalé přátelství. Nesmíme 
zapomínat na publikování, vydávání Zpravodaje a 
vedení aktuálních webových stránek a na jednání 
s představiteli resortů k prosazení vodohospodářů, 
jako potřebných odborníků ve vodním hospodářství. 
A pak se nám může podařit dostat “podnikové” 
vodohospodáře na důstojné postavení. 

Náležíme k rodině společnosti ČSVTS, která má na 
200 000 individuálních členů a řadu kolektivních 
členů. Jsme jednou z 69 společností, z toho z 61 
zakládajících. Rovněž ČSVTS v roce 2010 slaví své 
20.výročí založení. Být členem ČSVTS pomáhá, 
povznáší, ale i zavazuje. Získané stále narůstající 
příspěvky na činnost od ČSVTS již nebudeme 
hromadit u RV, ale podle zásluh převedeme na 
jednotlivé oblasti.  

Děkuji všem členům za plnění svých povinností, za 
aktivní přístup k činnosti a přeji Vám krásné Vánoce 
v rodinném kruhu a mnoho štěstí, lásky, zdraví a 
pracovních i osobních úspěchů v roce 2010.
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Jubilea 2010 

V roce 2010 slaví významná jubilea členové kutnohorské oblasti: 
Marie Lázňovská 

čestná členka SVČR a někdejší dlouholetá úspěšná 
hospodářka, mnohaletá obětavá organizační 
garantka tradičních setkání vodohospodářů v Kutné 
Hoře a bývalá podniková vodohospodářka se dne 10. 
února 2010 dožije významného jubilea sedmdesáti let 

Vladislava Chobotská  

někdejší dlouholetá členka sdružení a stále 
vzpomínaná vedoucí pracovnice odboru vodního 
hospodářství ONV v  se dne 1. března 2010 dožije 
významného jubilea sedmdesáti let 

Jan Lázňovský 

čestný člen SVČR, nositel Čestného odznaku 
ČSVTS, zakladatel OSVČR Kutná Hora, současný 
předseda republikového výboru SVČR a zakladatel a 
stále garant tradičních setkání vodohospodářů 
v Kutné Hoře, bývalý vodohospodář, stále 
projektující, mnohaletý funkcionář oblasti i republiky a 

předseda RR OSVČR se dne 8. května 2010 dožije 
významného jubilea sedmdesáti let 

Marie Čermáková 

dlouholetá členka sdružení a stále pracující v ekologii 
se dne 30. července 2010 dožije významného jubilea 
sedmdesáti let 

Ing. Miroslav Perný 

současný místopředseda oblastního výboru SVČR a 
stále garant pro firmy tradičních setkání 
vodohospodářů v Kutné Hoře, jednatel ÚNS - 
Laboratorní služby, s.r.o., Kutná Hora a mnohaletý 
funkcionář oblasti se dne 8. března 2010 dožije 
významného jubilea šedesáti let 

Marie Dobrovolná (donedávna Paříková) 

dlouholetá členka našeho Oblastního sdružení 
(třebaže z Brna) stálá poradkyně v ekologii se dne 
18. srpna 2010 dožije významného jubilea 
šededesáti let 

Další jubilanti 2010: 

RNDr. Stanislav Václavík - 13. října (65) 

Miroslav Pýcha - 27. května (55) 

Věra Zachová - 7. července (55) 

Mgr. Iva Kupecká - 3. září (55) 

Ing. Šárka Tichá – 15. června (50) 

 

Oblastní výbor SVČR Kutná Hora, Redakční rada OSVČR Kutná Hora a klub vodohospodářů seniorů jubilantům 
srdečně k jejich významnému jubileu blahopřeje a přeje jim mnoho zdraví a elánu do dalších let. 

Plán OSVČR Kutná Hora na rok 2010 

26. ledna 2010 - schůze OV  

23. února - členská schůze 

20. - 21. dubna 2010 - XXV. Setkání vodohospodářů 
v Kutné Hoře 

    9/2, 13/4, 8/6, 10/8, 12/10 a 7/12 - klub 
vodohospodářů seniorů 

 

Schůze oblastního výboru se konají jednou za dva 
měsíce v kalendářním roce. Členská schůze sdružení 
se připravuje na 23. 2. 2010, další schůze je 
naplánována na 23. 1. 2010. 

Zápisy z těchto  schůzí budou zveřejňovány na 
webových stránkách. 

Odborné akce 

V současné době je zatím v plánu XXV.setkání 
sdružení vodohospodářů ČR ve dnech 20. - 
21.dubna 2010 Kutná Hora, odborný garant akce - 
Jan Lázňovský. 

Zájezdy 

- tuzemsko - připravuje se zájezd na Šumavu, 
případně podle projednání členské schůze na 

jiné zajímavé místo. předběžné datum - konec 
května, začátek června 2010 - garant akce 
ing.Šárka Tichá 

- zahraniční - zájezd se plánuje na Sardinii v září 
2010, opět bude dořešeno na členské schůzi, 
garant akce je p.Kalousková 

Další případné náměty na odborné akce nebo 
zájezdy budou projednány na členské schůzi. 

Na všechny akce budou včas rozeslány pozvánky 
nebo jiné materiály. 

Tímto rovněž žádám o včasnou aktualizaci 
elektronických adres a telefonních čísel, aby jste byli 
včas informování o dění ve sdružení.  

Za OV SVČR Kutná Hora Eva Pokorná 
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OV SVČR Kutná Hora 

Organizační struktura Sdružení vodohospodářů České republiky 

Sdružení vodohospodářů České republiky - člen 
ČSVTS se řídí stanovami SVČR, schválenými valnou 
hromadou 3. 6. 2009 a registrovanými Ministerstvem 
vnitra ČR se změnou 21. 9. 2009 – VSP/1-2148/90-
R. Nejvyšším orgánem Sdružení je valná hromada 

Sdružení vodohospodářů ČR. SVČR má další 
základní dokumenty schválené valnou hromadou 3. 
6. 2009. Základní články SVČR jsou Oblasti SVČR 
se svými základními dokumenty schválenými 
členskou schůzi oblasti v souladu s doklady SVČR. 

Sdružení vodohospodářů České republiky 

Kontaktní adresa: Novotného lávka 5, přihrádka 266, 161 68 Praha 1 - Staré Město, - j.laznovsky@tiscali.cz - 
www.csvts.cz/svcr 

Republikový výbor Sdružení vodohospodářů ČR 

Jan LÁZŇOVSKÝ - předseda - j.laznovsky@quick.cz 
- +420 322 319 765, +420 737 752 522, čestný 
člen SVČR, člen OSVČR Kutná Hora 

Ing. Jan VÁVRA - místopředseda - jvavra@bvk.cz - 
+420 545 215 746, +420 606 715 412, 
předseda OV Morava 

Hana KRATOCHVÍLOVÁ - jednatelka - +420 732 857 
828 - hana.kratochvilova@uzsvm.cz, členka 
OSVČR Praha a střední Čechy 

Ing. Věra SIGMUNDOVÁ - hospodářka - +420 272 
743 323, +420 723 993 369 - 

vsigmundova@seznam.cz, členka OSVČR 
Praha a střední Čechy 

Pavel SEDLECKÝ - člen - +420 511 130 301, +420 
731 327 413, - E.Steinhauserova@seznam.cz, 
člen OSVČR Morava 

Eva POKORNÁ - členka - Pokorna.Eva22@centrum.cz, 
+420 776 079 179, předsedkyně OV Kutná Hora 

Náhradníci: Ing. Karel Anderle (KH), Milada 
Malásková (M), Ing. Antonín Švanda (Pha) 

Revisní komise Sdružení vodohospodářů ČR 

Ing. Marie MYSLIVCOVÁ - předsedkyně - +420 605 
175 181, 729701222 - myslivcova@kr-s.cz, 
OSVČR Praha a Střední Čechy 

Ing. Olga MUSILOVÁ - členka, +420 602 772 201, 
musilovao@centrum.cz, OSVČR Morava 

Jiří MALINA - člen - +420 327 595 288, +420 721 325 
657. OSVČR Kutná Hora 

mailto:j.laznovsky@tiscali.cz
mailto:hana.kratochvilova@uzsvm.cz
mailto:E.Steinhauserova@seznam.cz
mailto:myslivcova@kr-s.cz
mailto:musilovao@centrum.cz
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Redakční rada Sdružení vodohospodářů České republiky 

Ing. Antonín Švanda, předseda - Lečkova 1521, 
Praha - +420 272 941 760, +420 724 925 424 
svanda.antonin@seznam.cz  

Jan Lázňovský - j.laznovsky@quick.cz - +420 322 
319 764, +420 737 752 522 

Eva Šimuniová - evasimuni@centrum.cz, - +420 721 
052 156 

Čestní členové Sdružení vodohospodářů České republiky 

Oblast Kutná Hora: Josef Kuřátko, Marie Lázňovská, 
Jan Lázňovský a Irena Kalousková 

Oblast Západní Čechy (oblast zrušena 2006): 
Stanislav Valter 

Oblast Východní Čechy (oblast zrušena 2007): 
JUDr. Ing. Emil Rudolf 

Zemřeli: Dr. Ing. František Kastner, CSc. (Pha), Jiří 
Lang (KH), Ing. Josef Mlynář (KH), Ing. Vok 
Malínský, CSc. (Pha) 

Oblasti SVČR: 

 oblast pražská a středočeská – sídlo 
Praha – předsedkyně ČECHOVÁ Jana, 
cechjana@centrum.cz – 
+420 326 991 468 – hlavní akce – 
Vodohospodářské pondělky 

 oblast moravská – sídlo Brno – 
předseda - Ing. Jan VÁVRA - 
jvavra@bvk.cz - +420 545 215 746, 
+420 606 715 412 – hlavní akce – 
dvoudenní setkání „Vodohospodářské Tři 
Studně", 

 oblast kutnohorská – sídlo Kutná Hora, 
web. stránka: www.vodakh.cz – 
předsedkyně Eva POKORNÁ - 
Pokorna.Eva22@centrum.cz, +420 776 
079 179 – hlavní akce – Setkání 
vodohospodářů v Kutné Hoře.  

 

 

Kontaktní adresa: 

ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o., Vítězná 
425, 284 03 Kutná Hora, IČO: 44702167, 
DIČ: CZ 44702167, 
č.ú. 43-1321130257/0100 

 oblast severočeská – sídlo Ústí nad 
Labem, web. stránka:                              
www.vodohospodari.cz – předseda Ing. 
Jiří Siřiště +420 724 059 306, 
siriste@sdas.cz - hlavní akce – Semináře 
Jetřichovice 

Oblasti jsou základními články SVČR, jsou právně a 
ekonomicky samostatné. Jsou řízeny voleným 
orgánem – oblastním výborem, který volí nejvyšší 
orgán oblastního sdružení členská schůze na dva 
roky. 

Upozornění všem členům Oblastního sdružení vodohospodářů ČR Kutná Hora 

Neuhrazené členské příspěvky za rok 2009 ve 
výši 300 Kč (důchodci 100 Kč) bude možné 
doplatit nejpozději na členské schůzi 23. února 
2010 včetně členského příspěvku za rok 2010 - 
výše bude upřesněna a schválena  opět na 
členské schůzi. 

Doklady o zaplacení prosím ukládejte alespoň 
po dobu 1 roku pro případné reklamace. 

S tím souvisí poskytování výhod a slev, které 
mohou členové využívat za podmínek 
stanovených v dokumentu "Hodnocení činnosti 
členů" 

Oblastní výbor SVČR Kutná Hora 

Sdružení vodohospodářů ČR oslaví v příštím roce 20 let samostatné činnosti 

Sdružení vodohospodářů ČR (SVČR), jedna z 61 
společností zakládajících členů ČS VTS vzniklo 
v roce 1990. 

Základními složkami Sdružení vodohospodářů ČR 
jsou oblasti se samostatnou právní i hospodářskou 
subjektivitou se zaštítěním republikovým výborem. 
Vznik Sdružení umožnil začlenění poměrně velké 
části rozptýlených podnikových vodohospodářů 
v různých základních organizacích ČSVTS do jedné 
společnosti. V krátké době měla organizace na 1 500 
členů. Sdružení se pro rozptýlené podnikové 
vodohospodáře u „nevodařských“ podniků stalo velmi 
potřebné, jednak vzájemným stykem členů, 

informacemi na školeních a vydáváním Zpravodaje 
SVČR. 

Sdružení prošlo před rokem vážnou krizí, pramenící 
ze špatné spolupráce republikového výboru (RV) 
s předsedou Sdružení, minimální účasti členů na 
schůzích RV a členové republikového výboru 
zastupující jednotlivé oblasti minimálně komunikovali 
s vlastními oblastmi. Spolupráce oblastí přestala 
fungovat. Vedení Sdružení začalo být chaotické a RV 
spíše oblasti zatěžoval. Pokles členské základny byl 
mimořádný a tři oblasti ukončily činnost 
(západočeská, jihočeská a východočeská). Únorové 
Shromáždění delegátů (2008) bylo nepřipravené a 

mailto:svanda.antonin@seznam.cz
mailto:j.laznovsky@quick.cz
mailto:evasimuni@centrum.cz
mailto:cechjana@centrum.cz
mailto:jvavra@bvk.cz
http://www.vodakh.cz/
http://www.vodohospodari.cz/
mailto:siriste@sdas.cz
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velmi neúplné. Přes požadavky oblastí RV 
nereagoval a nesjednal nápravu.  

Na červnový návrh RV upravit činnost RV dle 
současných potřeb členů a rozpustit úspory RV 
jednotlivým oblastem reagoval v září Ing. Vok 
Malínský, CSc. odstoupením z funkce předsedy RV. 
Bohužel, žádný člen výboru nebyl ochoten tuto funkci 
předsedy převzít. V září 2008 tehdejší republikový 
výbor Sdružení navrhl zrušení RV a tím vlastně celé 
společnosti. Republikový výbor svolal mj. 
mimořádnou valnou hromadu Sdružení na 13. 
listopadu 2008. Navrhl i případné převzetí funkce 
republikového sdružení některou oblastí. Bohužel pro 
krátký termín s pozdním oznámením nemohly oblasti 
zareagovat a přes protesty některých delegátů na VH 
předložil RV návrh usnesení s ukončením činnosti 
SVČR k 31. 12. 2008. Požadavek některých delegátů 
na pokračování činnosti SVČR 1. místopředseda RV 
jako „po termínu“ zamítl. Bez hlasování o usnesení 
bylo jednání ukončeno. Z jednání byl vyhotoven 
pouze zápis neschválený přítomnými. Následně 2. 
místopředsedkyně RV požádala MV o zrušení SVČR. 

Na základě protestu RK a několika oblastí (Praha a 
střední Čechy, Kutná Hora a Morava) bylo rozhodnutí 
valné hromady na nové mimořádné valné hromadě 
odvoláno. Bohužel místopředsedové původního RV 
nadále zrušení prováděli, což novému RV 
komplikovalo činnost (požádalo MV o zrušení 
registrace a k 1. 1. 2009 snížilo prostředky na 
pouhých 1 tis. Kč). Vše se následně podařilo 
s pomocí aktivních členů a finační půjčkou od oblasti 
zachránit. 

Revizní komise SVČR žádala o svolání mimořádné 
valné hromady a navrhla termín mimořádné valné 
hromady. Požadavek a oznámení svolání mimořádné 
valné hromady v souladu s článkem IV. bod 10 
Stanov SVČR byl zaslán předsedům oblasti. 
Mimořádná valná hromada 5. 1. 2009 mj. zrušila 
návrh na ukončení činnosti Sdružení k 31. 12. 2008 
v ČS VTS a provedla volbu nového Republikového 
výboru a Revizní komise.  

Nový Republikový výbor SVČR svolal řádnou valnou 
hromadu na 3. června a všem oblastem s pozvánkou 
zaslal návrh nových základních dokumentů Sdružení 
a návrh další činnosti RV a Sdružení.  

Na řádné valné hromadě 3. června 2009 byly zvoleny 
nové orgány Sdružení vodohospodářů ČR a přijaty 
nové základní dokumenty Sdružení. Dle nových 
stanov přijatých MV 21. 9. 2009 Sdružení pokračuje 
v činnosti. Dnes i díky příspěvku na činnost od ČS 
VTS je společnost již i ve finační pohodě a nadále 
pokračuje díky jednotlivým oblastem v činnosti. Ale 
stále ji čeká moc práce k nastolení řádné činnosti. 

Sdružení vodohospodářů je založeno na činnosti 
jednotlivých oblastí, které i přes problémy RV 
nepřerušily činnost a uspořádaly v roce 2009 
plánované akce.  

Jedná se o oblasti: 

 Praha a střední Čechy – pořádají nadále cca 
1x v měsíci „Vodohospodářské pondělky“, 

 Morava – ročně 2 akce – letos po roční 
odmlce obnovili tradiční dvoudenní setkání 
„Vodohospodářské Tři Studně", 

 Kutná Hora – letos uspořádala každoroční 
dvoudenní již XXIV. Setkání vodohospodářů 
v Kutné Hoře, tuzemský zájezd na Šumavu 
a tématický zájezd do Skotska. Netradičně 
letos neuspořádala plánovanou dvoudenní 
XIV. konferenci „Voda a pozemkové úpravy“ 
(s účasti tradičně přes 100 účastníků). 

Do společné činnosti se nepřipojila Severočeská 
oblast. Přesto nadále pořádá tradiční 2 x v roce 
semináře v Jetřichovicích. 

Nedílnou součástí činnosti SVČR je vydávání 
spolkového časopisu Zpravodaj SVČR, nyní od roku 
2005 v elektronické podobě a je zasílán členům na 
jejich mailovou adresu, pokud nemá člen e-mail, tak 
poštou. Distribuci zajišťují oblasti. Oblast Kutná Hora 
nadále vydává i vlastní Zpravodaj. Tři oblasti vedou 
své webové stránky. Kutná Hora má www.vodakh.cz, 
(aktualizovanou cca po 5 dnech), která je značně 
navštěvovaná (letos za 3 čtvrtletí přes 2 400 
návštěv), stránka Severočeské oblasti je 
www.vodohospodari.cz a Praha a střední Čechy 
užívá (republikový) www.csvts.cz/svcr. 

Prospěšná je i činnost Klubu vodohospodářů seniorů 
(Kutná Hora schůzky à 2 měsících a Severočeši 
nepravidelně). Na činnosti SVČR se výrazně podíleli 
dnes již starší členové. Předáním štafety mladším se 
zařadili mezi citované „seniory“, ale stále aktivně ve 
Sdružení pomáhají. 

Nejstarší akcí SVČR jsou Setkání vodohospodářů v 
Kutné Hoře (dříve v nedalekém Bílém Podolí, kde 
právě vznikl požadavek na založení Sdružení). 
Přednášky jsou vždy zaměřeny na aktuální 
problematiku. Letošní XXIV. Setkání vodohospodářů 
v Kutné Hoře bylo 2. - 3. června 2009. Odeznělo 8 
přednášek (diskuse ihned za přednáškami), 
uskutečnila se exkurze na provozy Vodos Kolín s.r.o. 
a na bývalé vodní hospodářství u zámku Kačina. 
Tradičně je akce doplněna výstavou firem, varhanním 
koncertem v chrámu sv. Barbory a společenským 
večerem. Vždy je vydán sborník (tištěný i na CD). 
Účast byla 117 účastníků. Ke snížení vložného 
pomáhají sponzoři (letos UNS - Laboratorní služby 
Kutná Hora s.r.o. a GEOSAN, spol. s r.o., Tuřanka 
107, 627 00 Brno). 

Sdružení vodohospodářů vzniklo hlavně pro 
podnikové vodohospodáře, bohužel při schvalování 
(po mnoha létech přípravy a čekání) nového vodního 
zákona 254/2001 Sb. poslanci z návrhu vyškrtli 
„podnikové vodohospodáře“, kteří vykonali velmi 
prospěšnou činnost nejen pro vlastní podniky ale pro 
celé vodní hospodářství a životní prostředí. Poslanci 
tak zbavili podniky povinnosti ustavit odborného 
pracovníka pro vodní hospodářství, kterého těžko 
mohou nahradit vodohospodářsky nevzdělaní 
pracovníci. Bohužel dnešní politické klima přes snahy 
jednotlivých členů i Sdružení nechce zařadit do 
připravené velké novely vodního zákona podnikové 

http://www.vodakh.cz/
http://www.vodohospodari.cz/
http://www.csvts.cz/svcr
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vodohospodáře. Což je veliká škoda i proto, že po 
vzoru vodního hospodářství povinně zařadily v jiných 
oborech kvalifikovaného pracovníka. Přechodem 
podnikových vodohospodářů na jiné funkce, 
převážně „nevodohospodářské“ a stárnutím členů 
Sdružení trpí.  

Věříme, že Sdružení vodohospodářů ČR bude 
nadále platným členem ČSVTS, který sdružuje přes 

200 tisíc členů a finančně pomáhá svým 
společnostem.  

Současně Vás zveme na naše akce, o kterých se 
aktuálně dozvíte i na www.vodakh.cz a získáte zde 
další informace. 

 

Plány činnosti oblastí na rok 2010 (dle zpráv oblastí pro RV) 

Oblastní sdružení vodohospodářů ČR pražské a středočeské 

Vodohospodářské pondělky a exkurze: 

VH pondělky jsou vždy 2. pondělí v měsíci, posíláme 
pozvánky a čas zahájení je v nich upřesněn. 

Termín exkurzí nemusí být vždy pondělí, je to dle 
možností té firmy, posíláme též pozvánky. 

Leden: Moderní trendy ve zdravé výživě 

Březen: Vodní cesty v Číně 

Květen: Vodní hospodářství v Tibetu 

Červen: Vycházka spojená s poznáváním: téma – 
Sochy Vltavy  

Říjen: Exkurze na skládku odpadů ASA Ďáblice 

Listopad: Exkurze do staré Čistírny odpadních vod 
Bubeneč (ekotechnické muzeum) 

Prosinec: Diskusní klub 

Akce českého spolku pro péči o životní prostředí, 
kterého je SVČR kolektivním členem a spolupracuje 
s ním: 

Pravidelně 1x měsíčně Kabinet odpadů, pořádaný na 
Ministerstvu životního prostředí 

Další akce budou upřesněny, až bude ČSPŽP plán 
akcí na r. 2010. 

Zájezdy s příspěvkem s CK Jurečka: 

Srpen: Toulky Šumavou  

 

Oblastní sdružení vodohospodářů ČR Morava 

Oblast Morava je součástí Sdružení vodohospodářů 
České republiky se sídlem na Novotného lávce v 
Praze. Ve své činnosti je podporováno ČS VTS a 
zaměřuje se na profesionální získávání nových 
poznatků v oboru vodního hospodářství s možností 
prohlídky zařízení, provozovaných na Moravě. 

V roce 2010 bude pokračovat zaměření setkání, tak 
jako v roce 2009, na přípravu témat setkání 
pracovníků nižšího managementu a na podzim 
potom dvoudenní setkání pracovníků řídících aparátů 
firem, vodohospodářů a pracovníků orgánů státní 
správy ve vodním hospodářství. 

Činnost oblasti Morava bude organizována ve dvou 
úrovních : 

- Zasedání výboru pobočky (případně 
rozšíření dle potřeb a projednávané 
problematiky) 

- Plenární zasedání, organizované jako 
setkání hostů 

Terminář : 

1) Výborová schůze 1x měsíčně, dle potřeby 
mimořádně i častěji 

 Pravidelné body jednání : 

- zpráva o činnosti 

- zpráva o hospodaření pobočky 

- posilování členské základny 

- aktuální témata 

- presentace materiálů, které budou 
postupovány jednotlivým členům pobočky 

- zprávy z republikového výboru 

- informace o pořádaných akcích pobočkami 
v Praze, případně Kutné Hoře (materiály 
budou po úpravě rozesílány Mailem na 
jednotlivé adresy členů) 

2) Setkání nižšího managementu pracujícího ve 
vodohospodářských podnicích bude 
organizováno v měsíci 04 – 05/ 2010 na 
úpravně vody ve Švarci. 

Tématika přednášeného materiálu bude 
zaměřena : 

- na úpravu a jímání povrchových vod v tamní 
úpravně vody 

přednášející pracovníci : laboratoře BVK, 
a.s.; firma FLOW-GROUP s.r.o. 

- exkurze zařízení ve Švarci  

 zabezpečí pracovníci vodárenské sekce BVK, 
a.s. 

- požadavky hygienických služeb při výrobě 
pitných vod 

 Ing. Staněk KHS Brno 

- provozování nádrže Vír  

přednášející pracovníci Povodí Moravy 

3) Setkání vodohospodářů – dvoudenní 

Tři Studně – hotel Horník – pokud se 
nenajde jiné vhodné zařízení 

 termín : říjen – listopad 2010 

http://www.vodakh.cz/
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- praktické zkušenosti organizace odpadového 
hospodářství ve vazbě na platnou legislativu – 
BVK, a.s. 

- evidence kanalizačních přípojek ve vztahu 
k novele stavebního zákona a dodržování 
právních vztahů při uzavírání smluv a 
dodávce vody a odvádění odpadních vod – 
VaS Žďár nad Sázavou 

- prezentace sponzorů 

- emisní limity kombinovaným způsobem a 
náležitosti povolení k vypouštění odpadních 
vod (NV 61/2003 Sb.) - Ing. Oujezdský 
Povodí Moravy 

- velká novela vodního zákona (po 3. čtení) - Ing. 
Horská Povodí Moravy 

Plán činnosti bude zahrnovat Mailovou propagaci akcí 
pořádaných jinými oblastmi, s možností na jejich účasti 

Oblastní sdružení vodohospodářů ČR Kutná Hora 

1. Jubilejní XXV. Setkání vodohospodářů v Kutné 
Hoře v Clubu Lorec - 20. - 21. dubna 2010 
na téma:  

Předpisy až opatření proti povodním.  

Informace předních pracovníků ministerstev 
a předních podniků a ústavů k možnosti 
snížení odtoku z povodí ve vazbě na právní 
předpisy (vodní zákon, stavební zákon a 
navazující předpisy blízkých oborů). Výsledky 
výzkumu, monitoringu, přípravné až 
projektové práce. Součásti akce je exkurze, 
výstava firem, společenské akce – 
společenský večer, varhanní koncert 
v chrámu sv. Barbory. Sborník přednášek 

tištěný a na CD, firemní materiály. Vložné 1 
350 Kč. 

2. XIV. konference „Voda a pozemkové úpravy - 
dvoudenní konference (exkurze, výstava firem, 
společenský večer, varhanní koncert v chrámu sv. 
Barbory. Sborník přednášek - ? 

3. Tuzemský zájezd  

4. Tématický zahraniční zájezd.  

Spolková činnost sestává z členských schůzí, 
schůzek klubu vodohospodář senior a činnosti 
redakční rady – Oblastní zpravodaj a web. stránka 
www.vodakh.cz. 

Seznam akcí bude schválen, upřesněn a doplněn na 
příští členské schůzi oblasti a bude aktuálně uváděn 
na webové stránce www.vodakh.cz. 

Zápis ze schůze OV SVČR Kutná Hora, 

která se konala 10. 12. 2009 od 15.- hod. v restauraci 
"Na Krétě". 

Přítomni:Pokorná, ing.Poláková, ing.Perný, Zdeňková 

Omluven:  ing.Anderle 

Host:       Jan Lázňovský 

Program: 

1) Příprava a rozdělení úkolů pro OV na 26.1. 2010 

2) Především příprava členské schůze - únor 2010 

3) Organizační záležitosti 

K bodu 1) 

Podklady potřebné pro projednávání na příštím 
výboru byly rozděleny mezi jednotlivé členy OV. 

Změna u podpisového vzoru u Komerční banky -  

Zajistí : Pokorná a Ing.Poláková 

Termín: 14. 12. 2009 

Připomínky k organizačnímu a jednacímu řádu a dále 
k hodnotícímu systému, 

připraví si všichni členové OV do 26. 1. 2010 

K bodu 2) 

Příprava členské schůze - únor 2010, předběžný 
program projednán. Materiál k jednotlivým bodům 
programu si připraví: 

Eva Pokorná, předsedkyně OV 

ing.Poláková, hospodářka 

Eva Kohoutová,předsedkyně RV OSVČR Kutná Hora 

 Jan Lázňovský, předseda RV a RR 

K bodu 3) 

p.Jan Lázňovský  

a) úprava a způsob hodnocení písemných příspěvků 
pro elektronickou potřebu RR 

b) finanční hodnocení fotografií uveřejněných v 
elektronickém Zpravodaji, limit 5 kusů, 1kus max. do 
výše 50 Kč. 

c)nabídka pomoci pro kontrolu úhrady členských 
příspěvků za r .2009 formou dopisu OV členům, kteří 
dosud nezaplatili,odešle elektronicky na adresu 15 
členům a výsledky zjištění předá na OV rovněž 
elektronicky 

d)informace z RV-zápis ze schůze RV SVČR PRAHA 
umístěn na webu 

Různé  

p. ing. Anderlemu budou odeslány písemné materiály 
pro přípravu na schůzi OV - 6. 1. 2010, termín: Do 
30. 12. 2009, odeslat 28.12.2009. Zajistí:Pokorná 

- kontaktovat RK oblasti - pozvání na schůzi OV 
26.1.2010 - termín:18. 12. 2009, zajistí: Pokorná 

- dokončit kontrolu úhrady příspěvků za rok 2009 - 
termín:do členské schůze - zajistí RK OSVČR Kutná 
Hora p.Kohoutová 

Příští schůze na výboru - 26. 1. 2010 od 15 hod. v 
restauraci "na Krétě" 

Zapsala Eva Pokorná

 

http://www.vodakh.cz/
http://www.vodakh.cz/
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Zápis z valné hromady Sdružení vodohospodářů České republiky ze dne 3. 6. 2009 

Program : 

1. Zahájení a schválení programu – Lázňovský 

2. Volba komisí (mandátová, volební, návrhová) 
– Kratochvílová 

3. Volba zapisovatelů schůze 

4. Zpráva z činnosti a plnění usnesení minulé 
valné hromady – Lázňovský 

5. Zpráva z hospodaření – Ing. Sigmundová 
6. Zpráva revizní komise  
7. Informace z valné hromady Svazu (ČSVTS) 

– Šimuniová 
8. Návrh základních dokumentů SVČR – 

Lázňovský 
9. Plán činnosti na příští období – Kratochvílová 
10. Návrh rozpočtu RV na příští období – Ing. 

Sigmundová 
11. Klíč k rozdělování ročních příspěvků na 

činnost oblastí – Lázňovský 
12. Diskuse 
13. Zpráva mandátní komise 
14. Schválení základních dokumentů SVČR 
15. Volby orgánů (RV, RK, RR) a předsedů RV a 

RK 
16. Usnesení valné hromady SVČR 
17. Závěr 

1. p. Lázňovský zahájil a přivítal přítomné a 
seznámil je s programem. Navržený program 
byl schválen. 

2. volba návrhové komise  

Do návrhové komise navrhuji tyto členy: 

Jméno, příjmení, zastupující oblast: Předseda:Ing. 
Magda Horská - Morava, člen: Jan Lázňovský - 
Kutná Hora a člen : Eva Šimuniová - Praha a Střední 
Čechy. 

Návrhová komise byla zvolena v navrženém složení. 

Volba mandátové komise  

Do mandátové komise navrhuji tyto členy: 

Jméno, příjmení, zastupující oblast: Jiří Malina - K.H., 
Jana Čechová – Praha, Pavel Sedlecký - Brno 

Mandátová komise byla zvolena v navrženém 
složení. 

Volba volební komise  

Do volební komise navrhuji tyto členy: 

Jméno, příjmení, zastupující oblast: ing. Sigmundová 
– Praha, p. Kuřátko - K.H., ing. Mátl - Brno 

Volební komise byla zvolena v navrženém složení. 

3. volba zapisovatelů schůze  

Za zapisovatele dnešní mimořádné valné hromady 
navrhujeme :  

Jméno, příjmení, zastupující oblast: 

Člen: Hana Kratochvílová Praha, ověřovatel: ing. 
Švanda - Praha, ing. Kuřátko - Kutná Hora, ing. 
Horská - Morava 

Zapisovatel a ověřovatel byli schváleni. 

Jako předseda návrhové komise konstatuji, že 
dnešní valné hromady se účastní celkem 12 delegátů 
za oblast Praha a střední Čechy, Morava a Kutná 
Hora a 2 hosté. Je to nadpoloviční většina 
pozvaných, VH je tedy usnášení schopná. 

4. Zprávu o činnosti a plnění usnesení 
minulé valné hromady přednesl p. 
Lázňovský. Zpráva byla schválena. 

5. Zprávu o hospodaření přednesla ing. 
Sigmundová. Zpráva byla schválena. 

6. Byla přečtena písemná informace o revizi 
hospodaření: 

Činnost SVČR byla zahájena 5. 1. 2009 s novým 
vedením. K dnešnímu dni nebyl shledán rozpor 
v hospodaření dle zprávy předložené ing. 
Sigmundovou. 

7. Informace z VH Svazu ČSVTS přednesla pí 
Šimuniová. VH vzala informaci na vědomí. 

8. p. Lázňovský přednesl návrh základních 
dokumentů SVČR. Jednací řád, 
Organizační řád, Volební řád, Stanovy 
SVČR . VH tyto dokumenty schválila. 

9. Plán činnosti na další období přednesla 
Kratochvílová. VH dokument schválila. 

10. Klíčem k rozdělování ročních příspěvků 
na činnost oblastí předložila pí Šimuniová. 
Dělení bude plošné rovným dílem za splnění 
podmínky: předání seznamu členů do 28. 2. 
následujícího roku. VH schválila v poměru 
7:5. Pokud dar od ČSVTS přesáhne letošní 
částku, pověřuje se RV k vypracování klíče 
k rozdělení této částky. 

11. Návrh rozpočtu RV přednesla ing. 
Sigmundová (zkráceno).  

Rozpočet na r. 2009  
Zůstatek z roku 2008 

    1 000 Kč 
Příjmy    

   61 500 Kč 
Výdaje (hlavně příspěvek 

oblastem)  61 500 Kč   

 VH návrh schválila. 

12. Volba orgánů SVČR: Republikový výbor, 
revizní komise, redakční rada a předsedy 
republikového výboru 

13. Diskuse byla široká ke kolizi termínů 
různých odborných akcí. VH navrhuje 
vzájemnou informovanost a informovat se 
navzájem o souběžných odborných akcích. 

14.  Závěr 



 10 

Usnesení Valné hromady Sdružení vodohospodářů ČR ze dne 3. 6. 2009 

1. Valná hromada schvaluje:  

 program jednání  

 složení komisí (mandátové, volební, 
návrhové) 

 základní dokumenty SVČR (Stanovy 
SVČR, Organizační řád SVČR, Jednací 
řád VH, Volební řád VH) 

 složení orgánů (složení republikového 
výboru, revizní komise, redakční rady a 
předsedu republikového výboru): 

 republikový výbor: předseda - p.Jan 
Lázňovský 

 členové RV a 3 náhradníci: viz. příloha,  

 revizní komise: Jiří Malina-člen, Marie 
Myslivcová-předsedkyně, Olga 
Musilová-člen 

 redakční rada: Antonín Švanda-
předseda, Eva Šimuniová-člen, Jan 
Lázňovský-člen 

 klíč k rozdělování ročních příspěvků na 
činnost oblastí. Dělení bude plošné 
rovným dílem za splnění stanovené 
podmínky zaslání seznamu členů oblastí 
do 28. 2. násl.roku. 

2. Valná hromada bere na vědomí: 

 informaci z VH ČSVTS přednesenou ing. 
Šimuniovou 

3a. Ukládá RV SVČR : 

 Zajistit předložení a schválení nových 
Stanov SVČR na MV ČR 

 Provést ustavující schůzi RV SVČR do 5. 
6. 2009 

 Zaslat příspěvek na činnost oblastem do 
31. 3. násl. roku 

 Zaplatit v určeném termínu roční 
příspěvek Svazu ČSVTS 

3b. Ukládá Revizní komisi: 

 Provádět revizi hospodaření RV 
průběžně, nejméně 1x za rok a výsledky 
kontrol sdělovat RV 

3c. Ukládá oblastem: 

 Nahlásit plánované odborné akce 
nejpozději do 25. 2. každého roku RV i 
RR včetně informací o jejich realizaci 

 Aktualizovat nejpozději do 28. 2. daného 
roku adresář členů oblasti 

 Poskytovat všem členům Sdružení slevu 
na vložné a sborník 

3d. Ukládá Redakční radě: 

 Zajistit vydávání Republikového 
Zpravodaje min. 1x ročně 

 Pravidelně aktualizovat webové stránky 
RV SVČR 

Podpis členů návrhové komise: 
Předseda: Ing. Magda Horská - Morava  
Člen : Jan Lázňovský - Kutná Hora  
Člen : Eva Šimuniová - Praha a Střední Čechy 

Předseda RV SVČR: Jan Lázňovský  
Předseda revizní komise: Ing. Myslivcová 

 

 

Přílohy: 
1. Stanovy SVČR  
2. Organizační řád SVČR 

3. Jednací řád VH 
4. Volební řád VH 
5. Prezenční listina 
6. Členové RV a 3 náhradníci 

V Kutné Hoře 3. 6. 2009 

42. valná hromada Českého svazu vědeckotechnických společností  

se konala dne 26. 11. 2009 v kongresovém sále 
ČSVTS, Praha 1, Novotného lávka č. 5 s účasti 54 
delegátů (tj. 78 %) s programem: 

1. Zahájení, volba návrhové a mandátové komise 

2. Kontrola plnění usnesení valné hromady konané 
dne 28. 5. 2009 

3. Zpráva o činnosti předsednictva ČSVTS od valné 
hromady konané dne 28. 5. 2009 

4. Zpráva dozorčí rady ČSVTS 

5. Návrhy na úpravu základních dokumentů ČSVTS 

6. Průběžná informace o výsledcích hospodaření 
ČSVTS za I. - III. čtvrtletí 2009 

7. Průběžná informace o výsledcích hospodaření 
domů techniky, spol. s r.o. za I. - III. čtvrtletí 2009 

8. Návrh rozpočtu ČSVTS pro rok 2010 

9. Návrh na stanovení výše členských příspěvků pro 
rok 2010 a stanovení termínu jeho splatnosti 

10. Návrh na odkoupení pozemků na k.ú. Mariánské 
Hory 

11. Návrh na odprodej pozemku  

12. Informace o určení vlastnického práva k 
pozemkům, které měl ČSVTS v trvalém užívání  

13. Návrhy na udělení svazových vyznamenání 

14. Všeobecná diskuse 

15. Návrh na usnesení valné hromady a jeho 
schválení 

16. Závěr 

K jednání delegáti obdrželi kompletní písemné 
materiály.  

Výsledky hospodaření ČSVTS za I. - III. čtvrtletí 2009 
jsou příznivé, takže příspěvek na činnost jednotlivým 
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členům svazu na rok 2010 bude opět zvýšen. Ve 
dnech 17. a 18. března proběhnou oslavy 20. výročí 
ČSVTS, včetně vyznamenání významných osobností 
a společností. Pro malou účast na jednáních ČSVTS 
z hodnocení vyřazeny 4 společnosti. Schváleny 
úpravy základních dokumentů ČSVTS. 

Další informace 

Svaz pravidelně vydává Zpravodaj (poslední číslo 28, 
listopad 2009), který informuje o vnitřních 
záležitostech ČSVTS a také dává prostor k vyjádření 

názorů a stanovisek členských společností k 
nejrůznějším odborným a celospolečenským 
problémům. Zpravodaj je možno objednat na adrese 
ČSVTS, Zora Vidovencová, Novotného lávka 5, 116 
68 Praha 1 - Staré Město (vidovencova@csvts.cz). 
Jeden výtisk je distribuován zdarma v rámci 
propagace činnosti Svazu, u každého dalšího výtisku 
příslušného čísla je účtována cena 30,- Kč. 
Zpravodaj je k disposici na webu ČSVTS. 

Více informací na http://www.csvts.cz. 

 

Zprávy z akcí 2009 

Přehled akcí 2009 

13. ledna - schůzka klubu seniorů  

27. ledna 2009 - schůze OV 

17. února - Výroční členská schůze 

17. března - schůzka klubu seniorů + RR 

 7. dubna schůzka výboru XXIV. setkání 
vodohospodářů v Kutné Hoře 

12. května - schůzka klubu seniorů + RR 

 2. a 3. června 2009 - XXIV. setkání vodohospodářů v 
Kutné Hoře  

19. - 21. června - Zájezd Šumava 

30. červen - členská schůze 

14. července - schůzka klubu seniorů  

13. srpna - 20. srpna 2009 - Zájezd do Skotska 

 8. září - schůzka klubu seniorů + RR  

22. září - první schůze nového OV 

 3. listopadu - schůze OV 

3. listopadu - schůzka klubu seniorů + RR 

10. prosince - schůze OV 

 

Zpráva za XXIV. Setkání vodohospodářů v Kutné Hoře - Příprava až kolaudace staveb po 

připravené novele zákona o vodách 

2. - 3. června 2009 v sále Clubu Lorec. Příprava 
poznamenána změnou termínu a 2 násobnou 
změnou místa konání. Odezněly všechny přednášky 
a uskutečnila se velmi dobře hodnocena exkurze – 
provozy Vodos Kolín a bývalé vodní hospodářství u 
zámku Kačina, varhanní koncert (Antonín Dvořák – 
Biblické písně - Ivo Hrachovec – bas, Alfréd Strejček 
– umělecký přednes, Aleš Bárta - varhany) a 
společenský večer. Sborník byl tištěný i na CD. Účast 
117 účastníků, 2 sponzoři (UNS - Laboratorní služby 
Kutná Hora s.r.o. a GEOSAN , spol. s r.o., Tuřanka 
107, 627 00 Brno), výstava firem. Dík všem garantům 
a pomocníkům u presence. Doplatky bez problémů 
(průběžná konsultace problémů s účastníky předem), 
objednané ubytování v hotelu Mědínek, účastníci u 
presence obdrželi účetní doklad, potvrzení účasti, 2 
body od ČKAIT, stravenky, vstupenky na koncert 
(nabídka členům oblasti zdarma se setkala s malým 
ohlasem) objednané sborníky a tašku s materiály. 

Přednášky byly zaměřeny na aktuální problematiku 
(velký zájem a pozornost účastníků - diskuse ihned 
za přednáškami): 

RNDr. Pavel Punčochář, CSc., vrchní ředitel VH 
MZe ČR, Ing. Miroslav Král, CSc., ředitel legislativy 
MZe ČR, JUDr. Ing. Emil Rudolf, ředitel oblasti MŽP 
ČR, Ing. Magda Horská, CSc., Povodí Moravy, 
MUDr. Magdaléna Zímová, SZÚ, Ing. Veronika 
Jáglová, ředitelka odboru ochrany vod MŽP ČR, Ing. 
Miroslav Perný, jednatel ÚNS - Laboratorní služby, 
s.r.o., Ing. Jiří Štěpán, náměstek Vodos s.r.o. Kolín a 
PhDr. Pavel Novák, CSc., ředitel Muzea českého 
venkova na Kačině. Povinné výtisky jsou odeslány. 
Osvědčily se slevy členům oblasti, členům ostatních 
oblasti, delegátům VH a členům ČKAIT. 

Je předpoklad, že finančně akce skončila 
s přebytkem (např. skutečná cena sborníku 197 
Kč/ks oproti kalkulaci 200 Kč – bez započtení reklam. 

Skotsko 13. 8. 2009 až 20. 8. 2009 

13. srpen 2009 začal ještě v Česku dešťovými 
přeháňkami, zcela symbolicky pro osmidenní zájezd 
20 vodařů ze Sdružení vodohospodářů ČR s jejich 
známými či příbuznými do Skotska. Ale při příletu 
dopoledním letem skotskými aerolinkami z pražského 
letiště na Edinburghské, nás kromě českého 
průvodce Martina (Ing. Černý) se zajištěným 
autobusem pro celou dobu našeho pobytu, čekalo i 

slunečné počasí. Výhodou byl i náš skotský řidič 
autobusu, jinak také učitel dějepisu, který nejen, že 
nás zahrnoval spoustou informací, ale zastavoval i na 
dalších pozoruhodnostech skotské historie i 
současnosti.  

Spojené království je konstituční monarchií složenou 
ze čtyř zemí: Anglie, Skotska, Walesu a Severního 
Irska. Legislativa je realizována jako zákony 

http://www.csvts.cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Konstitu%C4%8Dn%C3%AD_monarchie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Anglie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Skotsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Wales
http://cs.wikipedia.org/wiki/Severn%C3%AD_Irsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Severn%C3%AD_Irsko
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Spojeného království. Ty mohou mít platnost na 
celém území Spojeného království včetně Skotska, 
ale vzhledem k oddělené platnosti skotského práva 
mnoho z nich neplatí ve Skotsku. Zákony, které platí 
pouze pro Skotsko, jsou od roku 1999 vydávány 
Skotským parlamentem, který je jednokomorový a 
sídlo má v Edinburghu. 

Skotsko má rozlohu 78 772 km
2 

(ČR 78 867 km
2
), 

počet obyvatel: 5,2 miliony, hlavním městem je 
Edinburgh se 420 000 obyv. Největším městem je 
Glasgow s 620 000 obyvateli. Státní zřízení: 
parlamentní demokracie, hlava státu: Queen 
Elizabeth II. Ministerským předsedou je Gordon 
Brown. Ke Skotsku patří 790 ostrovů, z toho je 130 
ostrovů obydlených. 

Po přivítání a po pár organizačních pokynech 
odjíždíme na naší první zastávku, hlavně si musíme 
zvyknout, že jezdíme vlevo, řidič sedí vpravo, takže 
vlevo i vystupujeme z autobusu. Projíždíme krásnou 
sluncem zalitou krajinou údolí řeky Tweed a 
zastavujeme v městečku Melrose, kde nás čeká 
prohlídka zříceniny slavného kláštera Melrose 
Abbey. Jedná se o zříceninu z 15. století, kdy klášter 
vyhořel do základů. I přesto se jedná o poměrně 
rozsáhlý objekt, který stojí pro svoje architektonické 
prvky za shlédnutí. Důvod k návštěvě ještě umocňuje 
skutečnost, že zde bylo pochováno srdce Roberta 
Bruce (Skotský král, který skotskou nezávislost 
pojistil vítězstvím v bitvě u Bannockburnu roku 
1 314). Ještě krátká procházka po městě Melrose a 
již odjíždíme k našemu dalšímu zastavení, kterým je 
město Jedburgh (pouhých 16 km od hranice s Anglií) 
ležící v údolí řeky Jed. Čeká nás prohlídka bývalého 
monumentálního opatství, dnes již jen jeho, i když 
poměrně rozsáhlé, zříceniny - Jedburgh Abbey 
(vypálen a zničen v 16. století).  

První den končí krátkou zastávkou na břehu řeky 
Tweed u městečka Peebles. Město známé mimo 
jiné i výrobou skotského velmi dobrého piva Best 
(pivo tmavé barvy, které někteří z nás hned večer 
ochutnali v hospodě poblíž ubytování, které bylo 
v Travel Inns (F1) u města Falkirk.  

Druhý, tentokrát trochu deštivý den (to asi pro větší 
přiblížení Skotska) začíná u památníku Bannocburn 
(poblíž hradu Stirling, severně od Falkirkenu) 
slavného a historiky opěvovaného vítězstvím Skotu 
nad Anglií. Zde vyvrcholil boj mezi Eduardem II., 
králem anglickým a Robertem Bruce, králem 
skotským (podporovaným Francií). Vítězstvím získalo 
Skotsko samostatnost, hrad Stirling a Robert Bruce 
se stal plně nezávislým skotským králem. Odtud již 
plně zaplněný autobus účastníky zájezdu mířil na již 
zmíněný středověký hrad Stirling postavený jako 
rezidence Alexandra II. v roce 1 226. Koncem tohoto 
století Skotsko ztratilo svoji nezávislost včetně 
možnosti hrad spravovat a to trvalo až do již výše 
zmíněného roku 1 314. Značně zachovalý hrad 
opouštíme za hry kanadských dudáků, kteří se tu 
účastní každoročně pořádaného skotského festivalu 
hudebních souborů, založených především na hře na 
dudy. Poslední pohled na krajinu kolem hradu a na 

National Wallace Monument 64 vysoký, který vznikl 
na památku Wallaceova vítězství nad Angličany (nad 
králem EduardemI.) v roce 1 297 a ujíždíme, 
autobusem řízeným náležitě na svoji zemi pyšným a 
zároveň i sdílným Skotem Johnem, krajinou Roberta 
McGregora, známého jako Rob Roye (skotský 
národní hrdina, vůdce skotských horalů, bojujícího 
proti Angličanům na počátku 18. století) k další naši 
zastávce. Tentokrát nás čeká plavba stoletým 
parníkem Sir Walter Scott po jezeře Loch Katrine, 
dlouhého cca 13 km, širokého max. 1 km a 
využívaného jako rezervoár pitné vody pro město 
Glasgow a to již od poloviny 19. století. Přestože 
naše vyjížďka byla zahalena do mraků a poměrně 
vytrvalého deště, nenechal si vyjížďku téměř nikdo 
ujít a myslím, že nelitoval. Scenérie dotvářené mraky 
a oparem měnícím se na čisté průhledy do okolní 
krajiny neubíraly na kouzlu jezera.  

Po dvou dnech historie a obdivování přírodních krás 
Skotska byl náš program oživen o prohlídku 
novodobého technického zařízení Falkirk Wheel, 
mohutného zdymadla, sloužícího na překovávání 
výškových rozdílů kanálu spojujícího města Glasgow 
a Edinburgh (Union Canal) s Atlantickým oceánem. 
Výtah byl slavnostně otevřen královnou Alžbětou II. 
24. května 2 002. Jedná se o originální rotační výtah 
umístěný nedaleko městečka Falkirk, který propojuje 
průplavy Forth a Clyde Canal a Union Canal., 
přičemž překonává výšku 24 m. Výtah se skládá ze 
dvou van, které jsou umístěny na koncích mohutného 
rotoru. Obě vany mají kapacitu 600 tun vody. Díky 
Archimédově zákonu nezáleží na hmotnosti 
plujících lodí a obě vany jsou vždy vyváženy. K 
pohonu celého zařízení proto stačí relativně slabý 
motor (1,5 kW), který otočí rotorem o 180° za 5 
minut, a to samozřejmě i s námi na palubě lodi. 
Stavba výtahu stála 17,5 miliónu liber, celý projekt 
oživení kanálů 84,5 miliónu liber. 

Den končí a někteří výletníci plni nových dojmů končí 
svůj den v příjemné restauraci poblíž Falkirku při 
dobré večeři a popíjení skotského piva, při výběru asi 
ze 12 druhů různých piv!!  

Tak jak končil druhý den u vody, začíná třetí den, tj. 
15. 8. 2 009, rovněž u vody. Tentokrát nás čeká 
rozlohou největší jezero Skotska Loch Lomond 
(dlouhé 48 km, široké 8 km, hluboké cca 19 m). Na 
východním pobřeží se nachází vrch Ben Lomond s 
výškou 974 m. Cestou autobusem obdivujeme krásy 
krajiny podél jezera, které je součástí Národního 
parku Loch Lomond, a velkou pozornost si získávají i 
dva domečky poblíž jezera doplněné nádhernou 
květinovou výzdobou. Našeho zájmu si povšiml i náš 
řidič autobusu John a zastavuje nám abychom si 
mohli výtvory místních obyvatel nafotit. Pak už naše 
cesta vede přímo do městečka Luss, údajně jednoho 
z nejkrásnějších městeček na břehu jezera. 
Procházka mezi nízkými kamennými domky, 
prohlídka malebného kostelíku postaveného na 
památku utonulé osádky lodi na řece protékající 
městečkem, součástí je i návštěva malých obchůdků 
se zbožím charakteristickým pro Skotsko (máslové 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1999
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gordon_Brown
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gordon_Brown
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_u_Bannockburnu
http://cs.wikipedia.org/wiki/1314
http://cs.wikipedia.org/wiki/Skotsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Anglie
http://cs.wikipedia.org/wiki/18._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Al%C5%BEb%C4%9Bta_II.
http://cs.wikipedia.org/wiki/2002
http://cs.wikipedia.org/wiki/Archim%C3%A9d%C5%AFv_z%C3%A1kon
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sušenky, skotské sukně, marmelády z pomerančů a 
spousta dalších). Městečko je rovněž zajímavé tím, 
že zde byl položen za účasti i několika studentů z 
České republiky, základní kámen poutního místa 
pro setkávání zástupců různých církví z celého světa. 
Ani zde v městečku Luss nechyběl déšť, překvapující 
byla ale jeho příjemná jemnost. 

Na zpáteční cestě projíždíme městem Glasgow a i 
přesto, že prohlídka města nebyla součástí 
programu, náš řidič John zajíždí do centra města a 
projíždí kolem významných staveb města Glasgow. 
Ukazuje nám komplex staré a nové nemocnice, 
místní nádraží, areál Glasgowské vysoké školy, 
nejstarší budovu ve městě, náměstí, divadla a další. 
Tím to ale nekončí, zastavuje nám u místní 
několikapatrové Glasgowské katedrály a nechává 
nám čas na prohlídku. Prohlídka stála za to a nejen 
prohlídka katedrály, ale i jejího okolí. Sv. Ninian zde 
v roce 397 zasadil kříž, v roce 1 136 byla za 
přítomnosti krále Davida vysvěcena kamenná 
katedrála. Centrální věž je jedinou zachovanou ve 
Skotsku, katedrála má horní i dolní chrám. 

Poslední odpolední program byl věnován 
renesančnímu paláci Linlinthgow (další zřícenině), 
nacházejícím se ve stejnojmenném městě, 
vybudovaném na pahorku nad jezerem Loch 
Linlinthgow (v současné době je součástí místní ptačí 
rezervace). Palác dal postavit Jakub I. a 8. 12. 1 542 
se zde narodila královna Marie Stuartovna, dcera 
Jakuba V. (v letech 1559-1560 francouzská královna 
a v letech 1542 až 1567 vládnoucí skotská královna, 
v roce 1568 popravena).  

16. a 17. 8. 2009 nás čeká dvoudenní výlet. První 
den jedeme podél Kaledonského vodního kanálu 
spojujícího Atlantický oceán a Severní moře, další 
den je věnován prohlídce ostrova Sky. 

Kaledonský kanál vede úzkým údolím Glen Mór, 
středem severního Skotska ve směru od jihozápadu 
k severovýchodu. Začíná v jezeře (zálivu) Loch 
Linnhe, přes jezero Loch Lochy, které začíná u města 
Fort Williamu. Výškový rozdíl 24 m mezi uvedenými 
jezery je vyrovnán tzv. Neptunovými schody, 
systémem 8 zdymadel a dvěma otočnými mosty 
(silniční a železniční). Kanál pokračuje dále přes 
jezero Loch Ness a u města Inverness je ukončen v 
Severním moři. Mezi jezery Loch Lochy a Loch Ness 
je další soustava zdymadel ve Fort Augustus. Délka 
celého kanálu je 98 km, 61 km připadá na tři uvedená 
jezera. Nejvyšší bod leží ve výši 28 m n. m. Kanál byl 
uveden do provozu v roce 1 847, v současné době se 
využívá především pro turistiku. Obě uvedené 
soustavy zdymadel jsme navštívili a měli jsme 
možnost zhlédnou proplavení lodi alespoň přes 
několik zdymadel.  

Po prohlídce prvních z uvedených zdymadel 
následovala vyjížďka lanovkou pod vrchol Ben 
Nevis, na jakési rozmezí s možným výhledem na 
nejvyšší horu Skotska Ben Nevis (1 344 m n. m.). 
Bohužel počasí nám takovou možnost nedalo a tak 
nezbylo než si alespoň koupit pohlednici s Ben Nevis. 

Cesta pokračuje dál, prohlídka již uvedených 
zdymadel Fort Augustus, jízda autobusem podél 
jezera Loch Ness a to až k zřícenině hradu Urquhart 
v blízkosti vesnice Drumnadrochit (mezi Fort William 
a Inverness) kde se také nachází muzeum jezera 
Loch Neess a jezírko s údajnou obyvatelkou jezera 
Nessií (tzv. lochneskou příšerou). Hrad byl postaven 
ve 13 století a byl to jeden z největších středověkých 
hradů ve Skotsku a je z něho krásný výhled na jezero 
Loch Ness. (rozloha 56, 6 km

2
, délka 34 km, šířka 1,5 

km, hloubka 230 m). Pak už jen dojezd do místa 
ubytování tj. do města Inverness, kde jsme byli 
ubytováni v hotelu Travelodž u golfového klubu 
s pěknou restaurací. Projeli jsme krásnou hornatou 
krajinou severovýchodního Skotska, která se nedá 
ani popsat, to se musí vidět. 

A je tu pondělí 17. 8. 2009 a nás čeká dlouhá cesta a 
projížďka po ostrově Sky. Ještě než vjíždíme na 
ostrov Sky máme zastávku u nejfotografovanějšího 
hradu Eilean Donan Castle, takže pár fotek a už 
míříme na ostrov Sky kam se dostáváme přes nově 
vybudovaný most Skye road Bridge (1 995). Za 
mostem odbočujeme z naší trasy a vjíždíme do dříve 
(před výstavbou mostu) velmi živého přístavního 
městečka Kyleakin, abychom si mohli prohlédnout 
konstrukci tohoto mostu. Pak už nám nic nebrání v 
další sice občas deštivé, ale přesto krásné cestě po 
ostrově. Dalším cílem je hrad Dunvegan s 
nádhernými zahradami. Co však všechny nejvíce 
láká, je projížďka na loďce po moři k ostrůvkům s 
volně žijícími tuleni. Tuleně máme téměř na dosah 
ruky, ale tuleně to nijak nevyvede z jejich klidu, sem 
tam nějaký po nás hodí očkem, ale potom se otáčí, 
pravděpodobně aby nám zdůraznil, že jsme mu zcela 
lhostejní. Byli milí i s několika mláďaty. V podvečer 
dorážíme do jediného města ostrova, do přístavního 
města Portree s 2,5 tisíci obyvateli. Prohlídka 
přístavu, krmení racků, focení, nákup pohledů a 
honem zpět do autobusu, čeká nás poměrně dlouhá 
cesta zpět do místa ubytování, do města Falkirk. 

Přijíždíme poměrně pozdě večer, ale nevadí.  

Následující den máme hned po ránu prohlídku 211 
let provozované destilérky ve městě Pitlochry 
vyrábějící jednodruhovou whisku Blair Athol. 
Součástí prohlídky je i ochutnávka zdejší produkce 
whisky a samozřejmě možnost jejího zakoupení.  

Odtud odjíždíme na další zastávku, ale přestože to 
nebylo v programu nedá mi to, abych se nezmínila, 
že poblíž vesničky v které jsme byli na exkurzi, se 
nachází vodní elektrárny mezi Loch Faskally a řekou 
Tunnel u městečka Pitlochry. Zajímavostí je zde 
především rybí přechod tzv. Lososí žebřík (Fish 
Ladder), což je soustava kaskád se spodním tokem 
vody, která umožňuje lososům cestu kolem 
elektrárny z jezera proti proudu. Žebřík je 300 m 
dlouhý a překonává 17 m výškový rozdíl. Snad příště. 

Dalším místem našeho zastavení je hrad vévody z 
Atholu - Blair Castle. Rozsáhlý zachovaný bílý 
zámek s expozicemi ve 30 místnostech. Prohlídku 
zakončuje hra místního dudáka před zámkem a to i 
přesto, že se znovu pořádně rozpršelo. Za vydatného 
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deště opouštíme sídlo vévody z Atholu. Déšť je tak 
intenzivní, že odrazuje i od focení zdejších 
dlouhosrstých krav s mohutnými zakroucenými rohy 
a tak pokračujeme dál do města Dunkeld na řece 
Tay, města obklopeného lesy a skalními útesy. 
Turistickou zajímavostí je místní katedrála of 
Dunkeld nacházející se na soutoku řek Tay a Braan, 
zasvěcená sv. Columbovi (jméno Columba 
znamená holubice). 

Poté pokračujeme na místo korunovace skotských 
králů - Scone Palace (celkem zde bylo korunováno 
42 králů), sídla rodiny Mansfieldů, která zámek stále 
obývá a stará se o část zahrad. V každé místnosti 
zámku je vidět záliba Mansfieldů v pěstování 
orchidejí (obývají přízemí). Mimo expozice ve 
vybraných místnostech zámku, které jsou poměrně 
obsáhlé nás zaujali i pávi, především ti bílí, kteří jsou 
poměrně vzácně k vidění. Zajímavé je i místní 
Pinetum se 183 let starou borovicí. Scone Palace se 
nachází nedaleko Perthu, bývalého hlavního města 
Skotska, ležícího na břehu řeky Tay.  

Pro dnešek bylo dost zámků a tak den končíme 
pohledem na Firth Bridges údajně největší a 
nejkrásnější mosty světa. Jedná se o dva vedle sebe 
stojící mosty - silniční a železniční, postavené přes 
úžinu First of Forth nedaleko od Edinburghu. 
Železniční most byl slavnostně otevřen princem 
Eduardem VII. v březnu 1 890. 

Délka mostu i s příjezdem je 2 528 m, samotný most 
je dlouhý 1 627m, nejvyšší část mostu se nachází 
112,5 m nad hladinou. na konstrukci mostu bylo 
použito 51 tis. tun oceli a 8 milionů matiček. Celá 
stavba stála 3 mil. liber. Autorem mostu, který je 
prvotřídní ukázkou stavební dovednosti, je Viliam 
Moris. V současné době po mostě přejede cca 200 
vlaků za den. Předpokládá se že most bude zapsán 
do seznamu UNESCO. Most je opravdu velmi 
zvláštní konstrukce, ale stále se musí obnovovat jeho 
nátěr, protože je vzduchem ze slané mořské vody 
ničen, což stojí nemalé finanční prostředky.  

Silniční most byl otevřen až v roce 1964 Alžbětou II. 
Je dlouhý 2,5 km, bylo na něho spotřebováno 39 tisíc 
tun oceli a je až 155 m vysoký. Při změně počasí se 
rozpíná až o 2 m a za deště je o 100 tun těžší. 

A je tu středa 19. 8. 2009 a nás čeká Edinburgh, 
město, o kterém se říká, že oproti ostatním 
velkoměstům může působit nudně, ulice nejsou 
přecpány lidmi, nepředjíždí se tu auta, netroubí. My 
jsme ale zažili pravý opak. Důvodem byl fakt, že v 
srpnu se v Edinburgu každoročně (už od roku 1 947) 
koná Mezinárodní edinburský Festival, který na tři 
týdny zcela zaplní město, a proto je tu značně živo. 
Odměnou je mimořádná nabídka kulturních a 
uměleckých zážitků (pokud máte čas). Také se říká, 
že je jedním z nejkrásnějších měst na světě, což 
musí každý posoudit sám.  

Ale vraťme se na začátek naší návštěvy, na 
Edinburghský hrad, který se tyčí na 135 m vysoké 
skále, což zaručuje jeho viditelnost z kteréhokoliv 
místa v Edinburghu. Mezi nejzajímavější místa hradu, 

které jsme navštívili bezesporu patřila místnost, kde 
jsou uloženy skotské insignie (Honourus of 
Scotland), používané při korunovaci skotských 
následníků trůnu a dále ložnice, kde Marie 
Stuartovna porodila syna, pozdějšího krále Skotů 
Jakuba VI. Viděli jsme zde i nejstarší budovu města, 
románskou kapli sv. Markéty, impozantní dělo z 
poloviny 15. století Mons Meg, jehož koule o váze 
225 kg bylo možno vystřelit do vzdálenosti cca 2,5 
km. Dále tu je Skotský národní památník války, 
zasvěcený památce vojáků z 1. světové války a 
samozřejmě další a další obdivuhodné stavby a 
exponáty. To už ale za vydatného deště a poměrně 
silného větru procházíme po Royal Mile (Královské 
cestě) mezi edinburským hradem a palácem 
Holyroodhouse (cesta měří opravdu přesně 1 míli, tj. 
cca 1,6 km). Míjíme výstavné domy, průhledy mezi 
domy na Edinburgh a především spoustu účastníků 
Festivalu. Následuje přestávka na prohlídku 
Katedrály St. Giles, kde nacházíme novogotickou 
kapli zasvěcenou skotským rytířům Řádu bodláku 
(Chapel of the Thistle) s nádhernou vějířovitou 
klenbou. Jdeme dál výstavnou ulicí, kde téměř na 
jejím konci se nachází zcela nová budova 
Skotského parlamentu. Královskou Míli uzavírá 
Holyroodhouse Palace jedna z hlavních 
pamětihodností Edinburghu. Holyroodhouse (nebo-li 
jen Holyrood) byl a stále je královskou rezidencí, kde 
královna přijímá oficiální návštěvy. Ale i přesto je 
palác stále přístupný veřejnosti. Za palácem se tyčí 
již vyhaslá sopka, která dotváří půvab zdejšího místa 
a je cílem mnoha návštěvníků Edinburghu neboť 
skýtá ucelený pohled na město. 

Odpoledne věnujeme procházkám po Edinburghu, 
přecházíme přes významný most North Bridge, 
kolem nejhonosnějšího hotelu Balmoral Hotel, kde 
při návštěvě přespává i královna, pokračujeme třídou 
Princes Street kolem vlakového nádraží, míjíme 
sochu Waltera Scotta (nejvýznamnějšího skotského 
spisovatele žijícího v letech 1771 až 1832) Scott 
Monument, dále je Národní galerie a pak už naše 
kroky směřují do „Nového města“ vybodovaného v 
gregorianském stylu. Procházíme uličkami a 
dostáváme se k asi nekrásnější části „Nového města“ 
a to na náměstí Charlote Square. V tomto „Novém 
městě“, vybudovaném v georgiánské architektuře, 
v období let 1714 - 1830 (v průčelí domu antické 
sochy, barevné dveře, zajímavé světlíky) cca 2,5 
tisíce domů chrání UNESCO. Prohlídku města, kde v 
průhledu ulice vidíte sochu nebo významnou budovu, 
kde je plno zeleně, parků a dalších zajímavostí 
končíme na Calton Hill s Nelsonovým památníkem, 
vyvýšeném místě nad městem odkud je nádherný 
pohled na Edinburgh a končíme naší prohlídku města 
a naši cestu po Skotsku i se slovy našeho 
spisovatele, kterého nám po cestě občas cituje náš 
výborný průvodce Martin.  

„Mr. Bone měl bezmála pravdu, když prohlásil 
Edinburgh za nejpěknější město na světě. Je pěkné, 
kamenně šedivé a divné; tam, kde jinde teče řeka, 
běží železnice, na jedné straně je staré město, na 
druhé straně nové, třídy široké jako nikde, v každém 
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průhledu socha nebo kostel; a ve starém městě 
hrozně vysoké domy, což není nikde v Anglii; a 
prádlo na bidélkách plápolající nad ulicemi jako vlajky 
všech národů - to také dole v Anglii není, a umazané, 
ryšavé děti na ulicích, to také dole v Anglii není; a 
kováři, truhláři i všelijací strejci, to také v Anglii není, 
a divné uličky, wynds nebo closes, to také v Anglii 
není, a tlusté, rozcuchané babky, to také v Anglii 
není; tady se zase začíná lid, jako v Neapoli nebo 
jako u nás. To vám je zvláštní, tady ty staré domy 
mají komíny v průčelí, jaksi místo věží, jak jsem to 
nakreslil. To není nikde na světě, než v Edinburku. A 
město leží na kopcích; běžíš někam, a najednou máš 
pod nohama hlubokou, zelenou propast s pěknou 
řekou dole; jdeš, a z ničeho nic běží ti nad hlavou jiná 
ulice po mostě, jako v Janově; jdeš, a přijdeš na čisté 
kruhové náměstí, jako v Paříži. Pořád se máš čemu 
divit. Vlezeš do Parliamentu, a tam běhají celá hejna 
advokátů v paručkách se dvěma ocásky vzadu, jako 
před nějakými sty lety. Běžíš se podívati na hrad, co 
tak malebně stojí na kolmé skále, a přijde ti do cesty 
celá kapela dudáků a kumpanie Highlanderů; ti mají 
nohavice z kostkovaných plaidů a čepici 
s pentličkami, ale dudáci mají sukénky červené a 
černé a na nich takové pytlíky z koziny, a hudou na 
dudách mečivou a rozčilující píseň za doprovodu celé 
kapely bubeníků. Paličky lítají nad hlavami bubeníků, 
točí se, vyskakují v divném a divošském tanci; a 
dudáci mečí válečnou píseň a pochodují po hradní 
esplanádě s nahými koleny drobnými krůčky baletek. 
A bum a bum, paličky se točí rychleji, kříží se, vzlétají 
a najednou je z toho smuteční pochod, dudáci piští 
nekonečnou a táhlou melodii, Highlandři stojí 
v pozoru, za nimi hrad skotských králů a ještě dále za 
nimi celé krvavé a strašné dějiny této země. A bum a 
bum, paličky tančí nad hlavami divoký a umný tanec - 
tady ještě hudba zůstala podívanou jako v pravěku; a 
dudáci se nadnášejí, jako by v hřebčí netrpělivost 
tančili do boje.  

Karel Čapek - Anglické listy (1924) 

 
 

Edinburgh, jak ho nakreslil Karel Čapek 

 

A ve čtvrtek 20. 8. 2009 už zbývá pouze cesta 
letadlem ráno z Edinburghu zpět do Prahy a 
vzpomínky na pěkný výlet.  

Jídlo? 

Vždy nám chutnalo. Pro Skotsko je typické jídlo 
haggis, hodně kořeněný prejt z ovčích vnitřností. Zní 
to nevábně, ale prý chutná velice dobře, i někteří z 
našeho zájezdu ho ochutnali. Další zajímavostí je 
zde marmeláda vyráběná z citrusových plodů, 
především pak z pomerančů a to včetně kůry a proto 
její chuť je trochu nahořklá. A bez skotského piva po 
dobrém jídle to snad ani nejde!  

Za ochutnání stojí i máslové sušenky. 

Co může být nepříjemné? 

V létě za pěkného dne při soumraku u lesů na 
člověka utočí midges - kousavé mušky. Jsou tak 
malé, že jsou sotva vidět, ale jsou jich mraky, jsou 
neúnavné a jejich kousnutí je bolestivé. Tam kde se 
objeví, se takřka nedá vydržet, je to otravné a skoro 
nic na ně nepůsobí. Leda místní repelenty, ale jistější 
je před nimi utéct (od lesů, což ne vždy může být 
snadné). Trochu nás pozlobili při vyjížďce na tuleně. 

Jak se domluvit? 

Většinou všichni znají angličtinu, ale používají i 
Skotštinu. Skotština je angličtina se zvláštním 
přízvukem. Velice těžké je rozumět rychlé a slangové 
mluvě.V některých částech Skotska (hlavně SZ) se 
stále používá galština (i na dopravních značkách a 
ukazatelích v názvech obchodů a pod. se s ní 
setkáme), starý keltský jazyk, trochu chrchlavý a s 
neuvěřitelně psanými slovy, rozumět se mu nedá 
vůbec. 

Počasí? 

I na deštivé počasí se dá zvyknout, někdy je i déšť 
velmi příjemný. V obchodech je možné vidět 
nádherné dětské pláštěnky v sadě s holinkami, 
vkusné nepromokavé pláště doplněné o elegantní 
kloboučky, rovněž z nepromokavého materiálu. A to, 
že zde potkáváte lidi na ulicích v holinkách je běžné a 
ne jen v ulicích ale i v muzeích, zámcích. Nikomu to 
nepřipadá divné. 

 Počasím se nenechej odradit. Jak bude, zjistíš velice 
snadno. Nasliň ukazováček a zvedni ho. Z té strany, odkud 
tě bude chladit, přijde déšť. A pokud je prst mokrý ještě 
než ho nasliníš, tak už prší. 

skotský fotograf John - převzato 
z http://eldar.cz/caledonia/ 

Toalety? 

Všade, velmi čisté, vždy plně vybavené, zdarma. 
Samostatné kohoutky na studenou a teplou vodu 
jsou svérázným řešením.
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Převzato z    cca 100 km  1001 

Převzato z Co jsme neviděli: 

 

  

Skotsko (převzato z internetu) 

SKOTSKO 

ANGLIE 
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http://en.wikipedia.org/wiki/File:Pitlochry_Fish-ladder.JPG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Pitlochry_Fish-ladder.JPG
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Příspěvky členů 

Absence vodohospodářů  

Petr Stráník 

Ve svém článku bych se rád zmínil o mnohokrát 
opakované a oplakávané absenci vodohospodářů ve 
firmách. Několikrát byl tento názor již publikována 
citován v mnoha pádech, ale příslušné orgány, přímo 
odpovědné za realizaci připomínek, prostě neslyší a 
nebo spíše, proč by slyšeli, když je s tím práce.  

Pracuji v oblasti poradenské a konzultační činnosti 
v oblasti vodního a odpadového hospodářství a 
součástí mé práce je rovněž prevence, příprava na 
nové výrobní procesy, zpracování havarijních plánů, 
provozních řádů atd. Je s podivem, jaká je 
skutečnost. Pokud se dostanu do firmy, fungující na 
trhu již více let, žasnu nad absolutní povrchovostí a 
nepřipraveností. Vypouštění odpadních vod, odběr 
podzemních a povrchových vod, havarijní plánování, 
to jsou ryze základní povinnosti, ale ryze nejsou, 
nikdo se s nimi dokonce ani nezabývá a to do chvíle, 
než se ohlásí kontrolní orgán ať již na jakékoli úrovni. 
Kontrolovanému subjektu nedochází, že náklady jsou 
pak nohem vyšší, pokud se již nejedná o uložení 
pokuty. Neustále hovoříme ve všech sdělovacích 
prostředcích o osvětě a uvědomění si našeho vztahu 
k přírodě a životnímu prostředí, ale jaká je 
skutečnost? Faktem zůstává, že v dnešní právní 
džungli se mnozí ztrácejí a brzy přestanou mít chuť 

cokoli plnit. Tady bych opět apeloval na zavedení 
funkce vodohospodáře, chcete li ekologa, právě toho 
človíčka, který se bude v tomto směru angažovat a 
vše zajišťovat. Nejde tu samozřejmě jen o agendy 
s tím spojené, ale o přímé dopady ve formě havárií, 
kdy na místo vodohospodáře, vysvětluje příčinu 
havárie mluvčí!!!! 

Současně je pravda, že vodohospodář byla a je 
(pokud ještě existuje) pro firmu přítěží a 
hromosvodem a toto je rovněž nutné odbourat. Nelze 
to však zajistit legislativními úpravami rázu „písm. A 
nahrazuje slovo nebo“, ale skutečně odpovědným 
přístupem vedoucích pracovníků. Jak je možné 
prodat firmu bez řádného zajištění z hlediska ochrany 
povrchových a podzemních vod a dalších zatížení, 
zkrátka, bez ekologického auditu? Účetní audit je 
věcí samozřejmou, zkontroluje a prověří tok financí. 
Oproti tomu ekologický audit ověří odtok financí, 
které by bylo možné vynaložit jinde než v soudních 
síních a 10ti a více letých soudních přích, kdo zavinil 
znečištění horninového prostředí atd.  

Zkrátka, je nutné se zamyslet nad skutečností, jak 
dál. Statistiky uvádějí neustálé zlepšování životního 
prostředí, ale kdo skutečně vidí realitu? 

Co bylo v dřívějších Zpravodajích 

Zákon a vodohospodáři 

František Kastner – příspěvek do posledního kutnohorského Zpravodaje v roce 2001 

S Novým rokem 2002 máme před sebou nástup 
nového zákona o vodách, o jednom z živlů k životu 
člověka naprosto nezbytném. Zasluhujícím si co 
nejšetrnější hospodaření s vodami (na Zemi). Nositeli 
tohoto hospodaření jsou od nepaměti vodohospodáři. 
Ti byli, jsou a budou. Šlo o to, jak si jejich služeb 
v průběhu staletí lidská společnost považovala a jaké 
jim dávala pravomoci.  

Nový zákon o vodách je obsáhlý, nabitý pojmy, úkoly 
a povinnostmi nikterak jednoduchými, vyžadujícími 
vysokou odbornost, zaujetí, profesionalitu a vřelý 
vztah k vodě. Ten, kdy tyto vlastnosti má, se jmenuje 
vodohospodář. Jím nemůže být každý. 

Je v povaze tržního hospodářství zabývat se 
efektivitou činnosti a podnikání. Jsme-li svědky 
lehkomyslného chování současné populace k vodě, 
k míře jejího zneužívání, čímž mám na mysli 
nepopulární rčení „to nech, to odnese voda“, 
nevyhneme se zásahu práva. Totiž, co tobě voda 
odnese, to druhému přinese. A aby ten druhý také 
mohl, musí zde panovat řádné a ohleduplné 
hospodaření s vodou.  

Bylo tedy rozhodnuto, že ohleduplné hospodaření se 
nenařizuje, nýbrž vyžaduje. Jeho způsob je 
kodifikován. Porušení kodexu je sankcionováno. Čili: 
kdo vodu potřebuje, ať se stará! Neumí-li to, ať si 
zjedná služby vodohospodáře a dobře je zaplatí.  

Proto si myslím, že současný vodohospodář (platí i 
množné číslo!) v současných podmínkách musí umět 
své služby také nabídnout. Například jsem ve Zlatých 
stránkách našel pod heslem VODA atd. celkem 
půldruhé stovky firem nabízejících vodohospodářské 
služby. Je to dost? Je to málo? Nevím.  

Je na podnikateli, investorovi, živnostníkovi umět si 
vybrat. Hlavně správně svůj podnikatelský záměr 
prezentovat, vyjádřit a popsat srozumitelně cíl 
podnikání.  

Nepochybuji (?) o zdravém rozumu a ohleduplnosti 
manažérů velkých podniků, které potřebují ve své 
výrobní technologii vodu, které ji užívají, znečišťují a 
vypouštějí. Nepochybuji (o tomtéž) o celém odvětví 
potravinářského, zejména nápojářského průmyslu. 
Nepochybuji a předpokládám zde zásadní využívání 
služeb vodohospodáře. A co vy, menší podnikatelé a 
vám podobní? Máte také zdravý rozum a 



 18 

ohleduplnost? Vážně: mohu doopravdy 
nepochybovat? 

P.S. Kutnohorská oblast Sdružení vodohospodářů, 
jak ji znám, má i těchto nevlídných poměrech dost sil 
na to, aby náš cech udržela pohromadě a aby dala o 
sobě slyšet. Držím ji palce a budu ji naslouchat. 

Zamyšlení pro podnikové vodohospodáře 

Eva Pokorná-vodohospodář ZEVA Chlístovice – Zpravodaj 1 - 2001 

Povrchové a podzemní vody jsou jedním ze 
základních složek životního prostředí. Přestože 
vyhláška MLVH ČSR č. 42/1976 Sb. ukládá 
organizacím povinnost určit k zajištění odborného 
hospodaření s vodou a čištění odpadních vod 
kvalifikované pracovníky, podnikových 
vodohospodářů je stále méně. 

Organizace vědomě porušují § 4 zmíněné vyhlášky 
tzn. oznámit vodohospodářskému orgánu 
příslušnému k povolení s nakládání s vodami. První 
oznámení jsou organizace povinny učinit vždy do 15 
dnů ode dne určení vodohospodáře.  

Zmiňuji se o tom proto, že dne 14. 7. 2000 se usnesl 
parlament na zákoně č. 258/2000 Sb. - o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů. Tento zákon nabyl účinnosti dnem 1. ledna 
2001 s výjimkou části šesté § 114 bodu 15, části prvé 
§ 24 odst 1 písmeno h a části prvé §29. Pro 
podnikové vodohospodáře je mj. velmi důležitá hlava 
II - péče o životní a zdravotní podmínky, díl 1 § 3, 4 a 
5. Jedná se o hygienické požadavky na vodu, studny 
jako zdroj pitné vody a zdravotní nezávadnost 
používání pitné vody. 

Na to bezprostředně navazuje vyhláška Ministerstva 
zdravotnictví č. 376/00 Sb., kterou se stanoví 

požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její 
kontroly.  

Ukazatelé pitné vody jsou stanoveny přílohou č. 1 - 
tabulka pro mikrobiologické, biologické, fyzikální a 
chemické ukazatele pitné vody.  

Příloha č. 2 určuje minimální roční četnost odběrů a 
rozsah analýz vzorků pitné vody. Jakým způsobem 
chtějí tyto organizace zajistit plnění uvedených 
zákonů a vyhlášek? Myslím tím i připravovanou 
novelu vodního zákona. 

Jako členka Oblastního sdružení vodohospodářů ČR 
oblast Kutná Hora se velmi přimlouvám za to, aby do 
programu XVII. setkání vodohospodářů, byla znovu 
zařazena problematika činnosti podnikových 
vodohospodářů, včetně odborných přednášek (na př. 
ing. Perný - chemická analýza a rozbor pitné vody, 
okresní hygienik MUDr. Stehlík a další).  

Výbornou pomůckou pro všechny vodohospodáře je 
sborník "Právní předpisy - vodní hospodářství" jehož 
autorem je pan Lázňovský Jan.  

Udělejme něco pro to, aby se naše řady rozšířily 
nejen o další členy, ale především o kvalifikované 
podnikové vodohospodáře. Tato funkce je velice 
potřebná, užitečná a hlavně záslužná. 

 

Nejstarší přehrada na Labi je turistickou atrakcí 

Josef Kuřátko 

Vydáme-li se z města Dvůr Králové nad Labem proti 
proudu Labe, dovede nás cesta zalesněným klidným 
údolím k vodní nádrži Tešnov. Tato oblast má také 
jméno Les království a přitahuje pozornost stále 
většího počtu turistů. 

Přehrada, nejstarší na Labi a jedna z nejstarších v 
Čechách, byla vybudována v letech 1911-1915, aby 
zadržela přívaly jarního tání z krkonošských hor. 
Osvědčila se. Hráz je z kvádrů, v základech je široká 
třicet osm metrů, v koruně sedm metrů a dvacet 

centimetrů. Jezero začíná pod Debrným a je dlouhé 
necelých osm kilometrů. Pod hrází je 
hydroelektrárna. 

Výlet do tohoto koutu Podkrkonoší stojí za to v 
kteroukoliv roční dobu. Cesta je dobře opatřena 
turistickými značkami i orientačními poutači. Unavení 
turisté to nemají od přehrady daleko na železniční 
zastávku v Bílé Třemešné. Naopak ti, kteří plánují 
celodenní výlet, mohou pokračovat na kopec Zvičina 
a Raisovou chatou ve výšce 671 metrů nad mořem.  

Právní předpisy pro vodohospodáře a podnikové ekology - 2009 

 441/2009 Sb. Úplné znění zákona č. 100/2004 
Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a 
planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s 
nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů 
a o změně některých zákonů (zákon o 
obchodování s ohroženými druhy), jak vyplývá z 
pozdějších změn 

 437/2009 Sb. Usnesení Poslanecké sněmovny k 
zákonu, 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 (platnost od 11. prosince 2009) 

 436/2009 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 
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prostředí), ve znění pozdějších předpisů (11. 
prosince 2009) 

 420/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 
513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony 
(1. prosince 2009) 

 417/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, a některé další zákony (1. 
ledna 2010) 

 404/2009 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění 
nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových 
poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání 
určených pozemních komunikací, ve znění 
nařízení vlády č. 272/2007 Sb. (1. prosince 2009) 

 405/2009 Sb. Nařízení vlády o vymezení Ptačí 
oblasti Českobudějovické rybníky (25. listopadu 
2009) 

 406/2009 Sb. Nařízení vlády o vymezení Ptačí 
oblasti Dehtář (25. listopadu 2009) 

 388/2009 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 (28. listopadu 2009) 

 385/2009 Sb. Úplné znění zákona č. 252/1997 
Sb., o zemědělství, jak vyplývá z pozdějších 
změn () 

 381/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů (2. ledna 2010) 

 380/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 
123/1998 Sb., o právu na informace o životním 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon 
č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a 
doplnění některých zákonů souvisejících s jeho 
zavedením, ve znění pozdějších předpisů (14. 
listopadu 2009) 

 379/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (2. ledna 2010) 

 373/2009 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška 
č. 553/2002 Sb., kterou se stanoví hodnoty 
zvláštních imisních limitů znečišťujících látek, 
ústřední regulační řád a způsob jeho 
provozování včetně seznamu stacionárních 
zdrojů podléhajících regulaci, zásady pro 
vypracování a provozování krajských a místních 
regulačních řádů a způsob a rozsah 
zpřístupňování informací o úrovni znečištění 
ovzduší veřejnosti, ve znění vyhlášky č. 42/2005 
Sb. (19. listopadu 2009) 

 371/2009 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění 
nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví 
národní seznam evropsky významných lokalit, ve 
znění nařízení vlády č. 301/2007 Sb. (3. 
listopadu 2009) 

 364/2009 Sb. Vyhláška o seznamu obecních 
úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou 
kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o 
kontaktních místech veřejné správy) (20. října 
2009) 

 353/2009 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška 
Ministerstva zemědělství č. 274/1998 Sb., o 
skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění 
pozdějších předpisů (1. listopadu 2009) 

 349/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 161/1999 
Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České 
Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, ve znění pozdějších předpisů (1. 
prosince 2009) 

 347/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů, zákon č. 104/2000 
Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o 
změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti 
orgánů České republiky ve věcech převodů 
majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního 
majetku České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon 
č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na 
pozemních komunikacích a o změně zákona č. 
168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozem vozidla a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o 
pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve 
znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů (1. ledna 2010) 

 346/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 
100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících 
živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním 
obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně 
těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon 
o obchodování s ohroženými druhy), ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o 
správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, 
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 
388/1991 Sb., o Státním fondu životního 
prostředí České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů (1.listopadu 2009) 

 335/2009 Sb. Nařízení vlády o stanovení druhů 
krajinných prvků (1. října 2009) 

 313/2009 Sb. Úplné znění zákona č. 143/2001 
Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně 
některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské 
soutěže), jak vyplývá z pozdějších změn (1. října 
2009) 

 291/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 
252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony 
(1. října 2009) 
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 297/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a 
zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu 
vozidel na pozemních komunikacích a o změně 
zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou provozem vozidla a o 
změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve 
znění zákona č. 307/1999 Sb. (19. září 2009) 

 279/2009 Sb. Vyhláška o předcházení emisím 
regulovaných látek a fluorovaných skleníkových 
plynů (15. září 2009) 

 269/2009 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška 
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území (26. srpna 2009) 

 268/2009 Sb. Vyhláška o technických 
požadavcích na stavby (26. srpna 2009) 

 262/2009 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. října 2009) 
257/2009 Sb. Vyhláška o používání sedimentů 
na zemědělské půdě (1. září 2009) 

 205/2009 Sb. Vyhláška o zjišťování emisí ze 
stacionárních zdrojů a o provedení některých 
dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší 
(18. července 2009) 

 173/2009 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 (22. června 2009) 

 164/2009 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška 
č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 
265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných 
věcných práv k nemovitostem, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o 
katastru nemovitostí České republiky (katastrální 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
(katastrální vyhláška) (1. července 2009) 

 158/2009 Sb. Zákon o nakládání s těžebním 
odpadem a o změně některých zákonů (1. srpna 
2009) 

 155/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 
143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a 
o změně některých zákonů (zákon o ochraně 
hospodářské soutěže), ve znění pozdějších 
předpisů (1. září 2009) 

 146/2009 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška 
č. 329/2004 Sb., o přípravcích a dalších 
prostředcích na ochranu rostlin, ve znění 
vyhlášky č. 371/2006 Sb. (27. června 2009) 

 139/2009 Sb. Vyhláška o omezení 
nebezpečných chemických látek a nebezpečných 
chemických přípravků (1. června 2009) 

 127/2009 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška 
Ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb., o 
hygienických požadavcích na výrobky určené pro 
styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších 
předpisů (15. května 2009) 

 97/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů (16. dubna 2009) 

 91/2009 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška 
Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., 
kterou se provádějí pravidla provozu na 
pozemních komunikacích a úprava a řízení 
provozu na pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů 

 77/2009 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška 
č. 317/2002 Sb., o typovém schvalování 
obalových souborů pro přepravu, skladování a 
ukládání jaderných materiálů a radioaktivních 
látek, o typovém schvalování zdrojů ionizujícího 
záření a o přepravě jaderných materiálů a 
určených radioaktivních látek (o typovém 
schvalování a přepravě) 

 76/2009 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška 
Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního 
č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru 
nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů 

 69/2009 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 16. 
prosince 2008 ve věci návrhu na zrušení 
vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 
325/2005 Sb., o podrobnostech nakládání a 
elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších 
podmínkách financování nakládání s nimi 
(vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a 
elektroodpady) 

 66/2009 Sb. Sdělení Ministerstva životního 
prostředí o evropsky významných lokalitách, 
které byly zařazeny do evropského seznamu (12. 
března 2009) 

 53/2009 Sb. Nařízení vlády o stanovení 
podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-
environmentální opatření (1. března 2009) 

 51/2009 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění 
nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení 
podmínek pro poskytování dotací na zachování 
hospodářského souboru lesního porostu v rámci 
opatření Natura 2000 v lesích (28. února 2009) 

 45/2009 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění 
nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách 
provádění agroenvironmentálních opatření, ve 
znění nařízení vlády č. 114/2008 Sb.(15. února 
2009) 

 30/2009 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. února 2009) 
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 29/2009 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška 
Ministerstva životního prostředí České republiky 
č. 6/1991 Sb., o zřízení státních přírodních 
rezervací Borek u Velhartic, Čtyři palice, Králický 
Sněžník, Rejvíz, V rašelinách a jejich ochranných 
pásem a o zřízení státních přírodních rezervací 
Bukové kopce, Holina, Kokšín, Lopata, Lípa, 
Třímanské skály, Habrová seč, Žákova hora, 
Praděd, Suchý vrch a Jelení bučina, ve znění 
pozdějších předpisů (1. února 2009) 

 28/2009 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní 
přírodní rezervace Boubínský prales a stanovení 
jejích bližších ochranných podmínek (1. února 
2009) 

 27/2009 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní 
přírodní památky Klokočka a stanovení jejích 
bližších ochranných podmínek (1. února 2009) 

 26/2009 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní 
přírodní rezervace Dářko a stanovení jejích 
bližších ochranných podmínek (1. února 2009) 

 25/2009 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní 
přírodní památky Swamp a stanovení jejích 
bližších ochranných podmínek (1. února 2009) 

 24/2009 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní 
přírodní památky Peklo a stanovení jejích 
bližších ochranných podmínek (1. února 2009) 

 23/2009 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní 
přírodní rezervace Novozámecký rybník a 
stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
(1. února 2009) 

 17/2009 Sb. Vyhláška o zjišťování a nápravě 
ekologické újmy na půdě (1. února 2009) 

 13/2009 Sb. Vyhláška o stanovení požadavků na 
kvalitu paliv pro stacionární zdroje z hlediska 
ochrany ovzduší (28. ledna 2009) 

 12/2009 Sb. Vyhláška o stanovení postupu 
zjišťování, vykazování a ověřování množství 
emisí skleníkových plynů a formuláře žádosti o 
vydání povolení k emisím skleníkových plynů (1. 
května 2009) 

 9/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon 
č.156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních 
látkách, pomocných rostlinných přípravcích a 
substrátech a o agrochemickém zkoušení 
zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění 
pozdějších předpisů,a další související zákony 
(23. ledna 2009) 

 8/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon 
č.344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České 
republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (1. března 2009) 

 

XXIV. setkání vodohospodářů 

 

 

 

Redakční rada vede webovou stránku - letos již 3 087 návštěv (do 22/12), v roce 2005 - 1 315 návštěv, v roce 
2006 - 1 418 návštěv, v roce 2007 - 2 295 a v roce 2008 - 2 604 a vydala jen 1 oblastní Zpravodaj (elektronický tj. 
pro více jak 92 % členů oblasti). Celkový rozsah příspěvků je 7,99 autorských archů, což je v přepočtu 160 
(normalizovaných) stránek A4. Bohužel na příspěvcích se v roce 2009 podílelo pouze 7 autorů: Jan Lázňovský (68 
%), Ing. E. Valterová (20 %), Ing. M. Perný (4 %), František Dyntera (3 %), Ing. P. Lázňovský (2 %), Petr Stránik (2 
%) a Eva Pokorná (1 %). Kdo dále pomůže? 
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Šumava 2009 

Skotsko - Více fotografií najdete na www.vodakh.cz 

http://www.vodakh.cz/
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