Záznam ze zasedání exekutivy Českého výboru ICID
Místo konání: MZe, Těšnov 17, Praha 1, místnost č. 414 c
Datum konání: 05. 10. 2007
Přítomní členové exekutivy: Doc. Ing. Šťastná, Ph.D., Ing. Čermák, RNDr. Skalický, CSc.,
Ing. Doležal, CSc., Ing. Kulhavý, CSc.
Přítomní členové revizní komise: Ing. Klokočník
Omluvení členové exekutivy: RNDr. Kubala, RNDr. Punčochář, CSc., Ing. Benda,
Ing. Muzikář
Omluvení členové revizní komise: Ing. Soukup, CSc.
Neomluvení členové exekutivy: Dr. Ing. Tůma
Z exekutivy odstoupil: Ing. Halačka, CSc.
Nepřítomný člen revizní komise: Ing. Bedrna
1. Úvodní slovo předsedkyně.
2. Ing. Kulhavý podal členům exekutivy informace k platbám a výsledkům
korespondenční revize členské základny ČV ICID (k dnešnímu dni je 38 členů
prokazatelně aktivních, došlo 9 odhlášek, přihlásili se 3 noví členové). Aktuální stav
financí na účtu ČV ICID dle výpisu z 1.10.07 je 167.094,15 Kč, v pokladně je
k 5.10.07 hotovost 12.098,50 Kč. Ing. Kulhavý předložil výpis databáze členů a plateb
příspěvků. V revizi stavu členské základy bude dále pokračovat. Většina kolektivních
členů ČV ICID neplatí členské příspěvky.
3. Ing. Kulhavý dále informoval o konání a finanční uzávěrce mezinárodního workshopu
„Hydrologická bilance a tvorba odtoku a jakosti vody v zemědělských povodích
odvodněných trubkovou drenáží“, pořádaného ve dnech 4. - 6. 9. 2007 v Brně, jehož
spolupořadatelem byl také ČV ICID. Workshop byl z profesního hlediska označen za
velice úspěšný a z finančního pohledu skončil přebytkem 14 tis. Kč. pro ČV ICID (za
předpokladu, že dojde platba vložného za Dr. Pfistera z Lucemburska v částce 2.320,Kč). Podle dosud neschváleného návrhu hospodářského řádu ČV ICID a podle
dosavadních zvyklostí by bylo možno 60 % přebytku použít k odměně organizátorům
workshopu. Přítomní členové exekutivy nejsou usnášeníschopní, a proto k této
záležitosti bude provedeno korespondenční hlasování všech členů exekutivy Emailem.
4. Informace k odborné stránce workshopu doplnil Ing. Doležal. Workshop je zmíněn
v bulletinu ERB č. 17 ze září 2007. Ing. Doležal předložil sborník abstraktů
z workshopu. Abstrakty budou vystaveny na webové stránce ČV ICID (slíbil zajistit
Ing. Kulhavý). Příspěvky z workshopu mohou být po dopracování publikovány
v časopise Soil and Water Research (http://www.cazv.cz/, Publikace - Journals, Soil
and Water Research). Navazující akcí má být symposium HS9.9 Odvodněná povodí –
od monitoringu k managementu) na Valném shromáždění Evropské unie věd o zemi
(European Geosciences Union General Assembly 2008, Vienna, Austria, 13 – 18 April
2008), jehož svolavatelem je Prof. Bernd Lennartz z univerzity v Rostocku a
spolusvolavatelem Ing. Doležal (http://meetings.copernicus.org/egu2008/). Ing.
Kulhavý umístí informaci o této akci na webové stránky ČV ICID.
5. Ing. Klokočník žádá všechny členy exekutivy o dodání informací, vztahujících se
k činnosti či participaci členů ČV ICIDu na konferencích, případně dalších akcích
v roce 2007, na jeho emailovou adresu do 20.10. 2007. Tyto informace budou sloužit
jako podklady pro roční zprávu MZe, které zaplatilo členský příspěvek ČV ICID ústředí
ICIDu v Dillí také v letošním roce.
6. Ing. Doležal podal informaci o situaci v knihovně ČV ICID v Praze. V současné době
je novější část knihovny ČV ICID umístěna v prostorách knihovny VÚMOP a starší část
knihovny na Katedře hydromeliorací a krajinného inženýrství fakulty stavební ČVUT.
Ing. Doležal dosud neprojednal s KHMKI FSv ČVUT přestěhování starší části knihovny
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z ČVUT do VÚMOP, ale má v úmyslu to udělat v nejbližší době. Ing. Doležal navrhl
odměnu pro knihovnici VÚMOP paní Olgu Konečnou ve výši 1 000 Kč měsíčně. Paní
Konečná se má podílet na případném stěhování a provádět následnou evidenci a
půjčování literatury a má také rozeslat cca 2 poslední ročníky časopisu Irrigation and
Drainage, které jsou uloženy ve VÚMOP. O schválení této odměny bude hlasováno na
některém z dalších zasedání exekutivy.
7. Časopis Irrigation and Drainage: ICID zasílá Českému výboru 13 výtisků časopisu
Irrigation and Drainage. Dříve byly zasílány na VÚMOP, v současné době na adresu
sekretáře ČV ICID Ing. Muzikáře, který je následně předává paní Pokorné na ÚAKE
MZLU v Brně). Už na předchozí schůzi exekutivy 30.3.2007 bylo rozhodnuto, že
časopis bude zasílán do následujících knihoven:
• VÚMOP a MZLU: po 2 výtiscích
• VUT Brno, KHMKI FSv ČVUT, ČZU, Univerzita České Budějovice, UJEP Ústí nad
Labem, TU Ostrava, ÚZPI, VÚV TGM, ČHMÚ – pobočka Brno: po 1 výtisku
Dodatečně (viz zápis z exekutivy 30.3.2007) bylo namísto ČHMÚ – pobočky Brno
vybráno Ministerstvo zemědělství – sekce vodního hospodářství.
Vedoucím pracovníkům institucí bude zaslán dopis, v němž jim bude sděleno, že ČV
ICID jim věnuje tento časopis. Ing. Doležal již oslovil všechny instituce, kontaktem s
nimiž byl pověřen (VÚMOP, ČVUT, ČZU, UJEP) a vypracoval seznam kontaktních osob
na těchto pracovištích a knihovnách. Doc. Šťastná/paní Pokorná, RNDr. Kubala a Ing.
Klokočník připraví a dodají ve stejné formě kontakty na zbývajících univerzitách
v Brně, Ostravě a VÚV TGM. Ing. Čermák projevil zájem, aby MEBIS , resp. Asociace
závlahářů dostávali také po výtisku. Žádný další volný výtisk však není, a proto bylo
Ing. Čermákovi doporučeno, aby využil možnosti plně-textového on-line přístupu
k časopisu pro členy ČV ICID.
Knihovna VÚMOP rozešle ta čísla časopisu, která jsou uložena ve VÚMOP (cca 2 roky
zpátky, zajistí Ing. Doležal a paní Konečná), ÚAKE MZLU (Doc. Šťastná a paní
Pokorná) zajistí rozesílání novějších a průběžně nově docházejících čísel. Ing. Muzikář
a Doc. Šťastná zajistí odeslání průvodního dopisu vedoucím pracovníkům příslušných
institucí.
8. Ing. Čermák informoval o přeměně Asociace závlahářů ČR na „Asociaci pro závlahy a
vodu v krajině České republiky“ a představil její vizi. Rozdal přítomným příslušné
písemné informace, zejména časopis Inovační podnikání a transfer technologií č.
3/2007 a usnesení valné hromady asociace z 19.9.2007. Do budoucna se předpokládá
spolupráce asociace s ČV ICID a jeho jednotlivými členy. Ing. Doležal navrhne redakci
bulletinu ERWG Letter, aby publikovali informační článek o nové asociaci. Článek
přislíbili napsat Ing. Čermák a Ing. Klokočník.
9. Ing. Doležal podal informace o konferenci a reprezentaci ČV ICID v na 22. Evropské
regionální konferenci ICID v Pavii, které se zúčastnili ing. Soukup, Ing. Nechvátal a
Ing. Vlčková z VÚMOP. Ing. Doležal předal zájemcům kopii CD s příspěvky z této
konference.
10. Ing. Kulhavý navrhl přeposílat všechny informace přicházející z ústředí ICIDu všem
členům ČV ICID, kteří poskytli emailovou adresu. Bylo dohodnuto, že Ing. Kulhavý
nejdříve osloví tyto členy, zda budou mít zájem o přeposílání všech těchto emailů.
11. Korespondenční hlasování E-mailem (tzv. hlasování per rollam) k finančním otázkám
formulovaným výše sub 3) provede Doc. Šťastná.
12. Ing. Klokočník informoval o vypsaném výběrovém řízení na posuzování projektů
k protipovodňové ochraně (2. etapa). Bylo konstatováno, že vzhledem k blízké
uzávěrce (9.10.) se tohoto řízení nelze zúčastnit.
13. O případné kooptaci nového člena exekutivy za odstoupivšího Ing. Halačku se
nejednalo. Bude nutno prověřit, zda stanovy ČV ICID připouštějí kooptaci.
Zapsala: Doc. Šťastná
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