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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 11/2006 – 11/2007 
 
 
Český výbor zaměřil svoje aktivity  především k tématům, která jsou aktuální v roce 
2007, ale zároveň mají výrazný dopad na období 2007 – 2013. 
  
Aktivitami tohoto typu byly: 
 

1) Vybraní specialisté ČV ICID se aktivně zúčastnili:  
• konzultací k přípravě a zahájení Programu rozvoje venkova na léta 2007-2013 

(EAFRD),  
• konzultací k implementaci  Směrnice 2000/60 EC v podmínkách České republiky, 
• konzultací k novele vodního zákona, 
• konzultací k přípravě a zpracování Plánů oblastí povodí v České republice,  

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

2)   ČV ICID byl hlavním pořadatelem, ve spolupráci s Výzkumným ústavem meliorací a  
ochrany půdy a Mendlovou zemědělskou a lesnickou univerzitou, workshopu 
„Hydrologická bilance a tvorba odtoku a jakosti vody v zemědělských povodích 
odvodněných drenáží“, který se konal v Brně ve dnech 4. – 6.9.2007 na Mendlově 
zemědělské a lesnické univerzitě. Za účasti 32 výzkumných pracovníků ze 7 zemí 
Evropy - Česka, Lucemburska, Německa, Nizozemí, Polska, Slovinska a Rakouska 
byly projednány problémy vlivu drenáží na odtokové poměry malých povodí, jakost 
povrchových vod, zásoby podzemních vod a další faktory životního prostředí.  

 
Aktivity zam ěřené do zahraničí 
 

     3)   ČV ICID byl prezentován na zahraničních konferencích: 
• International History Seminar on Irrigation and Drainage inTeheran  

IRNCID-ICID, 2. - 5. 5. 2007, a to formou příspěvku „Status of irrigation in 
light of recent history of three central european countries“ autorů z Česka, 
Rakouska a Slovinska, 

• Mezinárodní konference /SWCS - 62nd Annual Conference./ 21. - 25. 7. 2007, 
Tampa (Florida) (USA), 

• 22. Evropská regionální konference ICID, 2. – 6.9.2007 v Pavii (Itálie). 
 

4) Byly zpracovány vědecké články pro ERWG Letter (celosvětové periodikum ICID),  
zástupce ICIDu je v redakční radě. 
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       Aktivity sm ěřující k prohloubení a rozšíření činnosti v následujících obdobích: 
               
      5) Dále byly prohlubovány činnosti odborných skupin - Odvodnění drenáží, Management 

povodí, Závlahy, Biologické čistírny a Koordinace domácích a mezinárodních aktivit, 
které  zajišťují v dalších  obdobích aktivity  ČV ICID.  

 
6) ČV ICID dále rozšířil a doplňoval rekonstruované 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 
 
7) ČV ICID dále připravuje upřesněný seznam odborných knihoven, kterým bude zasílán 
časopis „Irrigation and Drainage“ vydávaný ústředím ICIDu v New Delhi a zasílaný 
v omezením počtu na ČV ICID. 

 
8)  ČV ICID navázal  užší spolupráci s  „Asociací pro závlahy a vodu v krajině České   

republiky“ (AZVK)  transformovanou z „Asociace závlahářů ČR“ a aktivně se podílel 
na přípravě programu její inovace s cílem reagovat na nově vznikající výzvy, zejména 
na změnu klimatu a doprovodné jevy.  

 
9)  ČV ICID ve spolupráci s Odborem vodního hospodářství ČAZV, Odborem pedologie 
ČAZV a Českou pedologickou společností vydává dvakrát ročně „Informační listy“. 
V roce 2007 to je již XIII. ročník, vyšlo číslo 27, v přípravě je číslo 28. Hlavní 
zaměření je na vodní hospodářství, hydromeliorace, zemědělské meliorace, řešení 
krajinných problémů a ochrana vody a půdy.    

 
 
 
V Praze dne 23.11.2007 

 
 
 
       Zpracoval:   Ing. Jan Čermák  
                           místopředseda ČV ICID 
 
 
 
 


