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Vyhodnocení konference: XXXI. setkání vodohospodářů v Kutné Hoře na téma vodní 

hospodářství v roce 2016 - Sucho 

 

Konference se konala ve dnech 24. – 25.5.2016 tradičně v sále hotelu U Kata v Kutné Hoře. 

Nad letošní akcí převzali záštitu opět ministr zemědělství pan Ing. Marian Jurečka a starosta 

města Kutné Hory pan Bc. Martin Starý, DiS. Akce se konala nejen pod záštitou uvedených 

pánů, ale i s podporou hejtmana Středočeského kraje Ing. Miloše Petery, spolkem Lípa pro 

venkov, z. s., se sídlem Zbraslavice čp. 7, 285 21 Zbraslavice, Městem Kutná Hora a 

společností ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o., se sídlem Vítězná 425, 28403 Kutná Hora, 

Sedlec. Bohužel starosta města Kutná Hora nemohl jako každý rok krátce zahájil konferenci a 

přivítat její účastníky ve městě, neboť byl zaneprázdněn.  

Cílem konference bylo, ostatně jako každoročně, setkání a výměna zkušeností mezi 

pracovníky z celé České republiky, kteří pracují na úseku vodního hospodářství a působí ve 

státních orgánech a organizacích či v soukromých organizacích. Předmětem zájmu jsou 

především výklady zákonů a jejich uplatňování v praxi nejen na úseku vodního hospodářství, 

ale na celém úseku životního prostředí a hlavně náměty na řešení palčivých otázek, v letošním 

roce to byla otázka sucha. 

Na letošní setkání přijeli účastníci opět z celé republiky. Největší procento účastníků zaujali 

pracovníci státní správy na úseku životního prostředí. Celková letošní účast včetně pořadatelů 

byla 126 účastníků celkem, z toho bylo 11 lektorů, 9 zástupců firem a hostů a 9 organizátorů. 

Jako každý rok pracovníci zdejšího odboru životního prostředí měli vstup zdarma, mohli 

využít jakékoli přednášky či jiného programu dle svých možností a zájmů.  

V letošním roce se konference bohužel nemohla na poslední chvíli z pracovních důvodů 

zúčastnit z ministerstva pro místní rozvoj paní Ing. Marcela Pavlová, ředitelka odboru 

stavebního řádu. Je to škoda, neboť se jedná o letitou lektorku naší konference, a tak na 

poslední chvíli, vlastně v předvečer setkání se nám podařilo získat lektor MUDr. Františka 

Stehlíka s místní tématikou – Dílčí hodnocení zdravotního rizika obyvatel lokality Kutná 

Hora – Kaňk. Za ochotu „zaskočit“ během pár hodin mu patří velký dík. Dále se ze 

zdravotních důvodů nemohla dostavit Mgr. Veronika Vytejčková, právnička z ministerstva 

životního prostředí, její přednášku za ní odprezentoval JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D.   

Aby si mohli účastnící setkání udělat poznámky z přednášek, obdrželi „pracovní materiál“, 

který obsahuje buď prezentace jednotlivých přednášejících nebo jejich výtah přednášek tak, 

jak nám byly lektory poskytnuty.   

Součástí akce je, ostatně jako každý rok, malá presentace firem. Letos se přihlásilo 9 firem, a 

to tradičně jako každý rok ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o. a ASIO, spol. s r.o. Dále přijeli 

ANALYTIKA, spol. s r.o., AQUATEAM spol. s r.o., HLUBUČEK Zbyněk, Sebak spol. s 

r.o., HUBER CS spol. s r.o., Hanna Instruments Czech s.r.o. a BMH  spol. s r.o. 

Firma ASIO, spol. s r.o. připravila pro všechny přítomné na konferenci druhý den ráno přesně 

v 9,00 hodin jako vždy milé překvapení. Kdo nepřišel přesně do 9 hodin, již neměl štěstí se 

tohoto ranního překvapení zúčastnit. 
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Konference se konala opět v konferenčním sále hotelu U Kata v Kutné Hoře. Zde bylo 

zajištěno pro všechny účastníky ubytování a doplňkový večerní kulturní program. Přednášky, 

kvalitní lektoři a kulturní program a město samé hraje významnou roli při rozhodování o 

účasti na konferenci. Cílem projektu je ukázat účastníkům konference i historickou Kutnou 

Horu a její památky spojené s nezapomenutelným kulturním zážitkem. To se nám, jak víme 

z ohlasů jednotlivých účastníků konference, daří.   

Pro účastníky konference byl uspořádán, jako každý rok, koncert v chrámu Svaté Barbory 

v Kutné Hoře. Koncertu se mohli zúčastnit případně i jejich rodinní příslušníci, mimo tyto 

osoby se akce zúčastnili ještě další návštěvníci Kutné Hory.   

Po ukončení koncertu se konala zdařilá prohlídka večerní Kutné Hory s názvem Hříšná Kutná 

Hora. Večerní program byl ukončen společenským večerem přímo v hotelu U Kata. Poslední 

hosté odcházeli spát prý již v půl třetí ráno. 

Druhý den odpoledne po přednáškách byla zajištěna ve spolupráci se společností 

Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. prohlídka nově zrekonstruované úpravny 

vody u Svaté Trojice po její intenzifikaci a rekonstrukci, slavnostně uvedená do provozu 

18.12.2015. Této akce se však zúčastnila již jen polovina účastníků.   

O příjemný pobyt v Kutné Hoře se stará skupina pořadatelů a odborní garanti akce. Jejich 

nejhlavnější odměnou je zájem o účast na setkání. Pořadatelé a odborní garanti děkují všem 

účastníkům i firmám, že navštívili pořádanou konferenci a tak i město Kutná Hora, které bylo 

zapsáno na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. 

Pořadatelé a odborní garanti akce Vás všechny zvou opět 23. a 24.5.2017 na konferenci, která 

bude již 32.. Doufáme, že připravíme pro všechny účastníky akce nějaké nové překvapení, 

mimo tradičního koncertu v chrámu Svaté Barbory. 

Budeme rádi, za každou, byť i negativní připomínku k akci a náměty na přednášky, na 

problémy, které nejsou zcela jasné, legislativně vyřešené. Akci začínáme připravovat již 

v říjnu tohoto roku.  

Věříme, že tato dlouholetá akce není jenom odborným přínosem, ale že se stala setkáním lidí 

se stejnými zájmy a stejným zaměřením. Slouží k výměně informací o „pracovních 

postupech“ mezi úřady, stává se přátelským setkáním jednotlivých lidí z různých krajů naší 

republiky. Utváří se zde nová nejen „pracovní“ přátelství, a to nás velmi těší.  

 

  

 

Mgr. Iva Kupecká 

předsedkyně oblasti Kutná Hora 

Sdružení vodohospodářů České republiky, oblast Kutná Hora 

www.vodakh.cz 

http://www.vodakh.cz/

