
 
 

ČESKÁ VĚDECKOTECHNICKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST, z.s. 
odborná skupina Vodní toky a nádrže 

 

 

Vás zve 
 

na seminář 

Vodohospodářské minimum „popáté“ -  
 

Vodní hospodářství v kostce 

2. listopadu 2022, od 10,00 hod. 
 

Kongresový sál č. 217, sídlo ČSVTS, z.s., Novotného lávka 5, Praha 1 

 

ZAMĚŘENÍ SEMINÁŘE: 
 

Voda ta známá, všudypřítomná, tajemná, jednoduchá, všeobjímající, nezaměnitelná a nenahraditelná kapalina, o které se většina z nás 

učila jen, že je základem života. Stačí to? Samozřejmost? Je tomu opravdu tak? Víme skutečně vše? Umíme se k vodě chovat? Dostává 

se vodě dostatečné pozornosti? Voda si zaslouží naši pozornost, úctu, ochranu, respekt, lásku a vděčnost.  

Vodní hospodářství je oborem, který se o vodu a většinu toho co s ní souvisí, stará, pečuje o ni. Připomeňme si náplň vodního hospo-

dářství u nás, co obsahuje a čím se zabývá, co řeší a co poskytuje, jaké máme vodohospodářské objekty a zázemí. Co vše kam a jak 

patří, jak co s čím souvisí a na co navazuje. Seminář je zaměřen na zopakování a připomenutí základů našeho vodního hospodářství, 

tak jak je uvedeno již v jeho názvu – v kostce. 

Postupně si probereme vodu jako takovou (trochu i z jiného úhlu pohledu), teoretické vědní obory zabývající se vodou, extrémní 

hydrologické jevy, uspořádání vodního hospodářství u nás, vodní toky, vodní díla a vodohospodářské stavby hydrotechnické, zdra-

votně technické i meliorační. V závěru si připomeneme i nejdůležitější předpisy pro provoz vodních děl. Po absolvování semináře by 

měl každý posluchač získat ucelený přehled, znalost a návaznost jednotlivých úseků vodního hospodářství. Pro posluchače ucházející 

se o autorizaci ČKAIT v oboru je seminář vhodný i jako ucelený souhrn oboru a zaměření odborné přípravy na zkoušku. Na vyžádání 

vystavuje přednášející „Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu“ v elektronické podobě. 

 

Odborný garant a přednášející: 

Ing. Petr Vít 
předseda OS Vodní toky a nádrže ČVTVHS, z.s., zkušební komisař ČKAIT, lektor ABF, OSVČ,  

Liberec  www.hydrotechnika.cz  

mobil: 602103553, e–mail: petr.pif@seznam.cz 

Organizační garant a adresa pro korespondenci 

Ing. Václav Bečvář, CSc. 
tajemník České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti, z.s. 

Novotného lávka 5, Staré Město,110 00 Praha 1 

tel.: 221082386, e - mail: voda@cvtvhs.cz 

 

PROGRAM SEMINÁŘE 
09.30 – 10.00 Prezence (před sálem č. 217) 

10:00 – 12:30 Dopolední blok přednášek 

• Voda – co je voda, anomálie vody, zásoby vody na Zemi, voda trochu jinak 

• Vědní obory souvisejí s vodou – hydraulika, hydrologie, klimatologie 

• Hydrologické extrémy – sucho, povodně, protipovodňová ochrana a povodňová služba 

• Vodní hospodářství v ČR – management VH, vodní právo, správa ve VH, financování VH 

• Vodní toky – vodstvo ČR, přirozené vodní toky, úpravy vodních toků, hrazení bystřin, revitalizace, renaturace 

• Vodní díla – definice vodního díla, technickobezpečnostní dohled, bezpečnost vodních děl za povodní 

http://www.hydrotechnika.cz/
mailto:petr.pif@seznam.cz
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12:30 – 13:00 Přestávka, občerstvení 

 

13:00 – 15:30 Odpolední blok přednášek 

• Hydrotechnické stavby – nádrže a přehrady, ochranné hráze, jezy, vodní cesty a plavba, využití vodní energie 

• Zdravotně technické stavby – vodárenství a úprava vody, stokování, čištění odpadních vod 

• Meliorační stavby – pedologie, protierozní ochrana, malé vodní nádrže, závlahy, odvodnění 

• Provozní přepisy vodních děl – manipulační řád, provozní řád, program TBD, kanalizační řád, provozní deník 

 

15:30 – 16:00 Diskuse, závěr  
 

ORGANIZAČNÍ POKYNY 

Termín: 2. listopadu 2022 od 10 hod., místo: sídlo ČSVTS, z.s., Novotného lávka č. 5, Praha 1, sál 217 
 

Přihlášení: Přiloženou přihlášku spolu s objednávkou lze vyplnit pro jednoho účastníka nebo více účastníků z jedné 

organizace najednou. 
 

Účastnický poplatek, který zahrnuje náklady na organizaci semináře, obsah přednášky a občerstvení, činí: 

Vložné 1 901,00 Kč 21% DPH 399,00 Kč Celkem 2 300,00 Kč 
 

Způsob úhrady:  

Na základě přihlášky a objednávky zaslané elektronicky (lze poslat i poštou) na adresu organizačního garanta 

(voda@cvtvhs.cz), bude na uvedenou kontaktní adresu elektronicky zaslána faktura – daňový doklad pro plátce. 

Úhrada se provádí převodním příkazem na číslo účtu organizátora (Česká vědeckotechnická vodohospodářská společ-

nost, z.s., Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1) 48830011/0100, vedeného u Komerční banky Praha 1 (KB a.s., Spálená 

108/51, 110 00 Praha 1, s variabilním symbolem 202062xxx (xxx bude individuálně stanoveno pro každou konkrétní 

fakturu), 

SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX, IBAN: CZ3001000000000048830011, IČ: 00538752, DIČ: CZ00538752. 
 

Prezence: Prezence se bude konat 2.11. 2022 od 9,30 do 10,00 hodin před sálem č. 217, na Novotného lávka 5, Praha 1 

 

V případě neúčasti se vložné nevrací, je ale možné poslat náhradníka. 
 

Přihlášky s objednávkou zasílejte nejpozději do 31.10.2022 

Platbu převodním příkazem proveďte nejpozději do 2.11.2022 
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