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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 11/2007 – 11/2008 
 
 

1) Vybraní specialisté ČV ICID se aktivně zúčastnili:  
 
• konzultací a přípravy změn kriterií a bodování žádostí pro závlahy v rámci  Programu 

rozvoje venkova na léta 2007-2013 (EAFRD), 
 
• konzultací k "euronovele vodního zákona", 
 
• členové ČV (ing.F.Doležal,CSc., ing.V.Klokočník, ing.Z.Kulhavý,CSc., 

ing.M.Soukup,CSc., ing.J.Zavadil,CSc.) se účastnili přípravy zásadních revizí norem: 
ČSN 75 0140 Vodní hospodářství – Názvosloví hydromeliorací; ČSN 75 7143 Jakost 
vody pro závlahu; ON 73 6952 Závlahové kanály. Připomínky k revidovaným 
normám byly projednány na pracovních skupinách ČV a předány zpracovateli revizí 
norem (Hydroprojektu CZ a.s.), 

 
• členové ČV (ing.J.Benda, ing.J.Čermák, ing.V.Klokočník, ing.Z.Kulhavý,CSc.) se 

aktivně účastnili jednání přípravné komise pro vytvoření dotačního titulu na obnovu a 
rozvoj závlah v ČR v rámci národního programového financování. V rámci svolaného 
jednání na MZe byly zpracovány písemné podklady a návrhy témat, vhodných 
k ošetření dotačním titulem. Pro zpracování podkladů byly využity výsledky anket, 
iniciovaných ústředím ICIDu a diskutovaných na zasedání exekutivy ČV. 

 
2) Další aktivity byly zaměřeny na organizování odborných akcí a nebo na účast na 

akcích, organizovaných jinými organizacemi: 
 
• Účast na konferenci Pozemkové úpravy v povodněmi ohroženém území, konané dne 

17. června 2008 v aule Fakulty životního prostředí UJEP, Ústí nad Labem (ve 
spolupráci s Asociací pro závlahy a vodu v krajině ČR - Ing. Jan Čermák) – příspěvek 
do sborníku Možnosti využití programů a fondů EU v oblastech ohrožených 
povodněmi + powerpointová prezentace, 

 
• aktivní účast na  závěrečném semináři Rizikové látky v půdě ve vztahu k životnímu 

prostředí, zaměřeném k mezinárodnímu projektu realizovanému v rámci programu 
Iniciativy Evropských společenství INTERREG IIIA, uspořádanému v Plzni ve  dnech  
21.10. – 22.10. 2008 Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ve 
spolupráci s Asociací pro závlahy a vodu v krajině ČR - Ing. Jan Čermák), 

 
• člen ČV ICID (ing.M.Nechvátal) se zúčastnil 10. Mezinárodního workshopu o 

odvodňování ve Finsku a Estonsku http://www.fincid.fi/idw2008/. Workshop se konal 
ve dnech 6.-11.7.08 v Helsinkách a Talinu. Při této příležitosti bylo mimo jiné 
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uskutečněno jednání s prof.W.Skaggsem (North Carolina State University; 
Department of Biological & Agricultural Engineering) o aplikacích programu 
Drainmod v podmínkách ČR. Ing.Nechvátal zastupoval na zasedáních ČV ICIDu, 

 
• ve Vídni proběhlo ve dnech 13.–18.dubna 2008 valné shromáždění Evropské unie věd 

o zemi - EGU (European Geosciences Union General Assembly 2008), které mělo 
vedle sekce hydrologických věd (Hydrological Sciences) také sekci věd o půdních 
systémech (Soil System Sciences) a bylo nejen významnou hydrologickou, ale také 
významnou pedologickou událostí (http://meetings.copernicus.org/egu2008/ ), jejíž 
součástí bylo také symposium o odvodněných povodích (HS9.9 Artificially drained 
catchments – from monitoring studies towards management approaches) v rámci 
hydrologických věd (spolusvolavatelem byl ing.F.Doležal,CSc.), v rámci tohoto 
symposia aktivně vystoupilo také několik členů ČV ICIDu se svými příspěvky a 
postery. Český výbor na svých stránkách vyzval k aktivní účasti a distribuoval 
aktuální informace před konáním symposia, 

• členové ČV se účastnili na seminářích ACSA v Moldávii ve dnech 13.-15.10.2008 
(National Agency for Rural Development www.acsa.md) a přednesli příspěvky: 
Závlahy, odvodňování a retence vody v krajině (ing.Z.Kulhavý,CSc.); Ochrana půdy 
v zemědělství (ing.J.Podhrázská,Ph.D.). Seminář se uskutečnil v rámci spolupráce 
s ČZU – Institutem tropů a subtropů a byl cílen na posluchače, působící v Moldávii na 
pozicích konzultantů a vedoucích zemědělských podniků a farem. V rámci 
přednesených příspěvků byly zmíněny také aktivity ICIDu a byly použity podklady, 
zpracované ČV ICID. 

 

3) Byly zpracovány články:  

• pro ERWG Letter (celosvětové periodikum ICID),  zástupce ICIDu je v redakční 
radě. - Zpracování informace o vzniku Asociace pro závlahy a vodu v krajině -
str.5-7 publikace ERWG Letter 18, http://www.zalf.de/icid/ERWG_Letter_18.pdf 
a její spolupráci s ČV(Informaci připravili ing.J.Čermák, ing.F.Doležal,CSc. a 
ing.V.Klokočník ), 

• pro periodikum Inovační podnikání a transfer technologií (3/2008) článek Vodní 
hospodářství v roce 2008 – 2013 (Ing. V.Klokočník). 

               
4) ČV ICID dále provozuje www stránky rekonstruované v r. 2007 (které se otevírají na 

adresách: http://web.quick.cz/cvicid, http://www.hydromeliorace.cz ), na nichž 
poskytuje informace ČV a informace ze sekretariátu ICID.  Informace jsou průběžně 
aktualizovány a jsou zde k dispozici odkazy na připravované či uskutečněné akce a na 
informační zdroje (včetně materiálů ke stažení).    

 
5) Pokračuje pravidelné rozesílání časopisu Irrigation and Drainage (vydavatelství Wiley 

InterScience) vybraným knihovnám: v Praze (VÚMOP, ČVUT, ČZU, ÚZPI, VÚV 
TGM, MZe), v Brně (MZLU, VUT), v Č.Budějovicích (Univerzita), v Ústí n.L. 
(UJEP), v Ostravě (Univerzita). Časopis v počtu 13 výtisků získává ČV ICID z titulu 
členství národního výboru v organizaci. Dva výtisky budou ponechány v knihovně ČV 
ICID. 

 
6) ČV ICID zahájil partnerskou spolupráci s  „Asociací pro závlahy a vodu v krajině 

České   republiky“ (AZVK)  transformovanou z „Asociace závlahářů ČR“.  
 

7) V současnosti je zpracováván příspěvek o činnosti ČV ICIDu do následujícího vydání 
Informačních listů č.29 (společný časopis OVH a OP ČAZV, ČPS)  
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8) Knihovna ČV ICID je v prostorách knihovny VÚMOP ve Zbraslavi. Paní Konečná 

z VÚMOP zhotovila inventarizaci publikací. V knihovně jsou uloženy publikace, 
které byly dříve uloženy ČVUT a byly přestěhovány do knihovny ve VÚMOP.  

 
9)  Korespondenci s ústředím ICID zajišťuje průběžně sekretář ČV, případně další 
členové exekutivy. Činnost představuje třídění a distribuci došlých informačních 
letáků, dotazníků a materiálů k vyjádření těm členům ČV, kteří se danou 
problematikou zabývají a zajistí jeho využití či zpracování. 

 
 
V Praze dne 7.11.2008 

 
 
 
       Zpracovali:   Čermák, Klokočník, Kulhavý, Muzikář 
                            
 
 
 
 
 
 


