
 

 

  



 

Úvodní slovo 

Existence melioračních staveb v krajině je realitou, projevující se jak na hydrologické resp. 
vodohospodářské bilanci území, tak při omezení současných stavebních aktivit, pokud se tyto pohybují na 
meliorovaných pozemcích nebo v jejich blízkosti. Historicky bylo v ČR odvodněno více jak 1.2 mil. ha (cca 
27% ZPF) a bylo vybudováno kolem 165 tis. ha závlah. Oba typy staveb byly různými postupy privatizovány 
a jejich stavební objekty zůstávají v převážné míře trvalou součástí krajiny – u odvodnění pak nadále 
funkční, projevující se drenážním odtokem a změněnými vodními režimy půd resp. pozemků. Obě stavby 
se uplatňují nejvýrazněji během extrémních meteorologických a hydrologických situací (sucho, povodně) 
a v letech průměrné vodnosti bývají často opomíjeny. Seminář si klade za cíl poukázat na existenci těchto 
staveb a upozornit na rizika, související s jejich nerespektováním při územním řízení, při pozemkových 
úpravách a v rámci různých typů projekčních činností v území. Na vybraných příkladech budou popsány 
důsledky různých konfliktů následných stavebních aktivit s těmito melioračními stavbami. 
 
Cílová skupina   projektanti, stavební a vodoprávní úřady, stavebníci 
 
Odborný garant Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. https://www.vumop.cz 

Organizátor Dům techniky Pardubice spol. s r.o. 

 nám. Republiky 2686, 532 27 Pardubice 

 Tel.: 466 611 995, 731 572 690, cerna@dtpce.cz 

 

PROGRAM SEMINÁŘE 

A. Typologie melioračních staveb a rozsah dokumentace k nim 
 - související terminologie 
 - informační WEBy s tématikou meliorací (mapový portál, rádce) 
 - kde lze původní projektovou dokumentaci dohledávat 
 - historické souvislosti projekční činnosti, výstavby a provozu 
 - informační archiv zrušené ZVHS (Zemědělské vodohospodářské správy) - přehled 
 - zkušenosti s vyhledáváním ve státních archívech 
 - specifika příprav digitalizace pro ISMS (Informační Systém Melioračních Staveb) 
 - WEBový Rádce VÚMOP - představení 
 

B. Specifika odvodnění 
 - proces stárnutí stavby, typy poruch, prevence 
 - využití vizualizace drénů na snímcích DPZ (existence, stav, identifikace poruch, vytyčení) 
 - důvody proč stavby respektovat/chránit (adaptace na klimatickou změnu, cenové relace) 
 - příčiny a projevy poruch stavby odvodnění 
 - potenciál modernizací (doplnění regulace), korektní způsoby znefunkčnění/odstranění objektů či ucelených 

částí stavby 
 - možnosti využití drenážních vod (převody, zasakování) 
 - zákonné souvislosti vlastnictví/užívání stavby (meliorovaného pozemku) 
 

C. Specifika závlah 
 - závlahy jako součást udržitelného hospodářství (rozdílný pohled a souvislosti: jednotlivci, podniky, kooperace, 

správní obvody, regionální a nadregionální soustavy) 
 - rozsah závlah: „je jich dostatek i do budoucna?“ 
 - povědomí o závlahách: „dobrovolné či povinné znalosti“ (občan, vlastník pozemků, úřad, správce, hospodář, 

projektant) 
 - typy vlastnictví a provozu závlah 
 - kolize investičních záměrů a funkcí hydromeliorací (příklady současné i možné budoucí) 
 - typy škod a nákladů, zodpovědnost a vymahatelnost 
 

D.  Příklady z praxe 
 - příklady typových konfliktů s komentářem 
 - jak konfliktům předcházet 
 - doporučení jak vzniklá poškození s viditelnými projevy následně řešit 

https://www.vumop.cz/
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E. Přehled informačních zdrojů 
 - WEBy a knihovny 
 - přehled základní literatury 
 - související normy 
 - související části zákonů 
 
Předpokládané zakončení v 16:30 hod. Na vznesené dotazy (předložené nejlépe písmeně) odpoví přednášející v rámci 
diskuze po závěru konference nebo písemně e-mailovou korespondencí. 

 

ORGANIZAČNÍ POKYNY 
 

Místo konání Dům techniky Pardubice, náměstí Republiky 2686, Pardubice 

Termín konání 11. listopadu 2021 

Účastnický poplatek 2000,- Kč vč. 21% DPH (1653 Kč + 347 Kč DPH) 

 Poplatek prosím uhraďte na účet č. 10006-7503524/0600 

 V ceně účastnického poplatku jsou zahrnuty náklady na občerstvení, technické  

a organizační zabezpečení konference.  

  Oběd si zajišťuje každý účastník sám buď přímo v místě konání restaurace 

Philadelpfia (www.philadelphiapardubice.cz), případně ostatních blízkých 

restauracích. 

 Potvrzení o absolvování akce obdrží účastníci po ukončení konference. 

Přihláška Uzávěrka je 29. října 2021, přihlášku naleznete na www.dtpce.cz, přihlásit se můžete 

elektronicky, případně přihlášku zašlete poštou na adresu Dům techniky Pardubice, 

spol. s r. o., nám. Republiky 2686, 532 27 Pardubice 

 

Ubytování Ubytování lze objednat v hotelech a penzionech v Pardubicích v různých cenových 

kategoriích (přehled viz příloha pozvánky). Účastníci si zajistí a uhradí ubytování ve 

zvoleném hotelu sami. 

 Ubytování a oběd není součástí poplatku. 

 

  

http://www.philadelphiapardubice.cz/
http://www.dtpce.cz/


 

 

Možnosti ubytování v centru Pardubic 
 

Název hotelu Adresa Kontakt Orientační ceník 

 

HOTEL ARNOŠT 

 

 

 

Arnošta z Pardubic 676 

530 02 Pardubice 

 

466 054 211/ 724 917 656 

hotel@hotel-arnost.cz 

www.hotel-arnost.cz 

 

Jednolůžkový od 850 Kč 

Dvoulůžkový od 1140 Kč 

Včetně snídaně  

 

PENZION  U KOHOUTKA 

 

Husova 157 

530 02 Pardubice 

 

775 131 938 

penzion@ukohoutka.cz 

www.penzion-ukohoutka.wz.cz 

 

Jednolůžkový 750 Kč 

Dvoulůžkový 950 Kč 

Včetně snídaně 
 

PENZION  

ZELENÁ ŽÁBA 

 

Hronovická 929 

530 02 Pardubice 

 

777 086 017 

info@zelenazaba.cz 

www.zelenazaba.cz 

 

od 1050 Kč 

včetně snídaně 

 

 

PENZION AUSTRIA 

 

Smilova 312 

530 02 Pardubice 

 

466 649 041/ 721 500 150 

info@penzionaustria.cz 

www.penzionaustria.cz 

 

Jednolůžkový 1100 Kč 

Dvoulůžkový 1400 Kč 

Včetně snídaně 

Parkování zdarma 

 

PENZION CAFÉ CITY 

 

Hronovická 708 

530 02 Pardubice 

 

777 002 272 

info@penzioncity.cz 

www.penzioncity.cz 

 

Jednolůžkový 1200Kč 

Dvoulůžkový 1600 Kč 

Parkování zdarma 

 

PENZION BIRDIE 

 

Hlaváčova 392 

530 02 Pardubice 

 

466 053 255/ 777 931 170 

info@birdie.cz 

www.birdie.cz 

 

Jednolůžkový od 1390 Kč 

Dvoulůžkový od 1590 Kč 

Včetně snídaně a vstupu do 

solné jeskyně 

 

PENSION PODKOVA 

 

Smilova 335 

530 02 Pardubice 

 

466 611 206/ 603 589 050 

info@pension-podkova.cz 

www.pension-podkova.cz 

 

Dvoulůžkový 1300 Kč včetně 

snídaně 

Parkování 100 Kč/den 

 

PENZION ATRIUM 

 

Smilova 343 

530 02 Pardubice 

 

466 615 146 

info@penzionatrium.cz 

www.penzionatrium.cz 

 

Jednolůžkový 1400 Kč 

Dvoulůžkový 1600 Kč 

Včetně snídaně a parkování 

 

HOTEL LABE 

 

Masarykovo náměstí 

2633 

530 00 Pardubice 

 

466 717 111 

rezervace@hotellabe.cz 

www.hotellabe.cz 

 

Jednolůžkový 1400 Kč  

Dvoulůžkový 1500 Kč  

Včetně snídaně 

 

HOTEL KRISTL 

 

 

Štrossova 239 

530 03 Pardubice 

 

466 612 511/ 739 287 636 

hotelkristl@seznam.cz 

www.hotelkristl.cz 

 

Jedna osoba 650 Kč 

Dvě osoby 900 Kč 

60 Kč snídaně 

 

HOTEL U ZLATÉHO 

ANDĚLA 

 

Zámecká 25 

530 02 Pardubice 

 

777 210 770/777 210 771 

hotelzlandel@seznam.cz 

www.hotelzlandel.pardubicko.com 

 

Jednolůžkový 900 Kč 

Dvoulůžkový 1200Kč 

Včetně snídaně 

 

HOTEL MRÁZEK 

 

Na Třísle 145 

Staré Město 

Pardubice 

 

 

731 411 611 

hotel@hotelmrazek.cz 

www.hotelmrazek.cz 

 

Jednolůžkový 790 Kč 

Dvoulůžkový 980 Kč/os. 

Parkování 70 Kč/den 

Snídaně 150 Kč 

 

HOTEL  

ZLATÁ ŠTIKA 

 

Štrossova 127 

530 03 Pardubice 

 

466 052 100/ 603 201 700 

recepce@zlatastika.cz 

www.zlatastika.cz 

 

Jednolůžkový 1400 Kč 

Dvoulůžkový 1600 Kč 

Včetně snídaně 
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