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 Czech Committee of International Commission on Irrigation and 

Drainage 
 

Český výbor Mezinárodní komise pro závlahy a odvodnění 

 
 
Zpráva o činnosti Českého výboru  Mezinárodní komise pro závlahy a odvodnění (ICID) 

za období 11/2005 – 11/2006 
 
 
 
Český výbor zaměřil svoje aktivity  především k tématům, která byla aktuální v roce 
2006, ale zároveň s výrazným dopadem na období 2007 – 13.  
Aktivitami tohoto typu byly: 
 

1) Vybraní specialisté ČV ICID se aktivně zúčastnili konzultací k přípravě programu 
rozvoje venkova na léta 2007-13 (EAFRD), které byly organizovány Ministerstvem 
zemědělství v lednu a v únoru a následně v červnu 2006. Tato spolupráce směřovala   
k dosažení vyššího stupně souladu relevantních částí tohoto programu s konkrétními 
požadavky praxe. 

 
2) Závažnou aktivitou bylo zorganizování a zabezpečení „kulatého stolu“, konaného 

v rámci střednědobé evaluace Operačního programu Infrastruktura, jehož cílem bylo 
provázání věcného obsahu polí intervence v operačních programech MZe ČR 
(EAFRD) a budoucího operačního programu OP Životní prostředí. Toto zasedání 
proběhlo v dubnu 2006 a byla na něm formulována  doporučení, týkající se zejména 
rozdělení sféry zájmů v oblasti ochrany vod, komplexního posuzování možnosti 
pozitivního ovlivnění hydrologie povodí v souvislosti s preventivními opatřeními           
i oblasti komplexně pojednané ochrany vod. 

 
Další aktivity byly zaměřeny na organizování odborných akcí a nebo na účast na akcích, 
organizovaných jinými organizacemi: 
  

3) V listopadu 2005 uspořádal ČV ICID  společně s VÚMOP Praha a ČAZV odborem 
VH  workshop s názvem „Zemědělské odvodnění v kulturní krajině“. Cílem setkání 
bylo přispět k rozvoji pracovních kontaktů mezi odborníky, zabývajícími se 
problematikou zemědělského odvodnění a v rámci diskuse formulovat výhled                     
a základní koncepce pro budoucnost drenážních systémů v krajině. V průběhu 
workshopu byla formulována doporučení pro zohlednění existence těchto systémů 
v krajině a pro minimalizaci případných negativních dopadů na vodní režim krajiny. 
Z písemných příspěvků účastníků i z diskusních vystoupení byl v červnu 2006 vydán 
sborník. Sborník byl distribuován do knihoven a na spolupracující organizace i na 
národní výbory evropských členů ICIDu. Podrobnosti workshopu jsou k dispozici na 
http://www.hydromeliorace.cz/Drenaz/ (v českém jazyce) i na stránkách ČV ICIDu 
http://www.hydromeliorace.cz/CVICID/ ve složce skupiny odvodňování (v českém a 
anglickém jazyce). Informace o závěrech workshopu byly zveřejněny v Informačních 
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listech č.24, str.17-19 v prosinci 2005  (v českém jazyce) a byl zpracován informační 
leták (A5, oboustranný) pro 12. Magdeburský seminář – 10.-13.10.2006 (v českém a 
anglickém jazyce). Diskusní vystoupení a závěrečná doporučení byly podkladem 
příspěvku pro ERWG Letter č.16 (ICID), který vyšel v červenci 2006 (v anglickém 
jazyce). 

 
4) ČV ICID ve spolupráci s Výzkumným  ústavem  bramborářským v Havlíčkově Brodě 

a s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy Praha spolupořádal seminář a 
polní den „Optimální kapková závlaha a přihnojování brambor s využitím statkových 
hnojiv“, který se uskutečnil  v srpnu 2006  v Havlíčkově Brodě. 

 
Aktivity, zam ěřené do zahraničí 

 
5) Byl zpracován vědecký článek pro ERWG Letter (celosvětové periodikum ICID): 
     „Drainage of agricultural lands in the context of cultural landscape“ (Zbyněk 
      Kulhavý,  František Doležal, Mojmír Soukup, July 2006). 
 
 6)   Byly zpracovány podklady pro českou delegaci, která se zúčastnila   4. světového  
       Fóra o vodě, konaného v Mexiku v březnu 2006. 
 
6) V únoru byl zpracován český příspěvek pro publikaci ICID „Project on Irrigation 
       Management Transfer in European Countries with Transition Ekonomy“. 

 
       Aktivity, sm ěřující k prohloubení a rozšíření činnosti v následujících obdobích: 
               
        7)  Byly konstituovány Odborné skupiny, které budou zajišťovat v dalších obdobích 

aktivity  ČV ICID 
 

• Odvodnění drenáží (ing.Zbyněk Kulhavý, CSc. - kulhavy@hydromeliorace.cz) 
• Management povodí (RNDr. Petr Kubala - kubala@pvl.cz) 
• Závlahy (Ing. Benda Jaroslav - benda.jar@seznam.cz 
• Biologické čistírny (Prof., Ing. Jan Šálek, CSc. - salek.j@fce.vutbr.cz 
• Koordinace domácích a mezinárodních aktivit (Ing. Milada Šťastná, PhD. 

stastna@mendelu.cz) 
 
8) ČV ICID rekonstruoval www stránky, které se otevírají na adresách: 

 
• http://web.quick.cz/cvicid 
• http://www.hydromeliorace.cz: přejít na ČV ICID 

 
            Na www stránkách jsou uvedeny kromě informací o ICID v České republice rovněž 
             vybrané informace z ústředí ICID a dále je na nich přístup k www stránkám ústředí  
             ICID v New Delhi. Stránky ústředí ICID jsou rovněž přímo přístupné na adrese: 
 

• http://www.icid.org 
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9) ČV ICID se prezentoval formou posteru a reklamní stránky ve sborníku z 12. 
Magdeburského semináře, který se uskutečnil v Českém Krumlově ve dnech 10. – 13. 
října 2006. Zaměření semináře bylo zejména na problematiku týkající se mezinárodní 
oblasti Labe (ČR, SRN, Polsko, Rakousko) a na související problematiku sousedních 
částí v mezinárodních oblastech povodí Odry a Dunaje ve smyslu požadavku 
Rámcové směrnice o vodách. 

 
 

 
 
       V Praze dne 30.11.2006 
 
 
       Zpracoval: 
 
       Ing. Jan Čermák 
       místopředseda ČV ICID 
 
 
 
 


