
Zápis ze zasedání výboru ČSKI
Praha 15. 12. 2020

Přítomni: Čašek, Lubas,  Sokolová, Toman, Podhrázská, Žatecký,

Fialova On- line

Omluveni:  Kozlovsky-Dufková, Kohoutová, David, Vokurka

Program jednání výboru:
 Zahájení jednání výboru, omluvení nepřítomných 

Předseda tlumočil omluvy nepřítomných většinou z důvodu zaměstnanosti a obav z nakažení 
             Schválení programu

 Kontrola plnění dle zápisu z jednání 16.9. 2020 
 Zajištěn podepsaný zápis z výroční schůze

 Informace o aktualizaci webových stránek a obchodního rejstříku - David
 provedeny drobné opravy na webu,  jedná se o aktualizaci . Provedena aktualizace 

obchodního rejstříku

 Rekapitulace provedených akcí v roce 2020
 Právo - viz červnová schůze
 RAOP- proběhla  viz červnová schůze
 Rybníky 2020 - proběhly 17. 9.-18.9. na ČZU Praha, 99 účastníků, proběhl i i přenos 

přednášek, sborník bude digitální
  Exkurse Šumava -  na Schw. kanál. Z důvodů omezení se nekonala.
 Konference ČSSI - Voda 2020 - dvoudenní, sekce, druhý den exkurze. P. Plán- 

přesunuta na 8. červen 2021, 20. 10. Vernisáž výstavy na ČVUT zrušena, dále se jedná
o přípravě , oslovují se sponzoři. Olšanka, Praha, exkurze

 Příprava akcí roku 2021
 Právo únor 2021 (Fialová)-plánuje se v termínu konec ledna 2021
 RAOP květen-červen 2021 (Fialová)- plán stejně jako Právo, termín květen- červen
 Rybníky červen 2021  (David) bude jiný formát, téma "Hydrologický režim vodních 

nádrží" 
 Krajinné inženýrství září 2021 (Čašek) - zkusí zajistit senát ČR, 1 den konference, 2 den

exkurze. plán na 3 sekce, exkurze kolem místa jednání konference. Zajistit účast popř. 
podporu SPÚ, CMKPÚ

 Výroční členská schůze - 9. února 2021 ČVUT - představení standardů "Hrazení 
bystřin" a "Lesní cesty"

 naměřit pozornost na menší exkurze (Šumava - stavby, akce Vracíme vodu 
lesům( revitalizace rašeliniště (Suchdol), revitalizace Borkovických blat(Lubas) Oslovit 
členy CSKI  o organizaci takových exkurzí

 Zatecký - poruchy zemních hrází



 Podhrázská osloví SPÚ pobočky ( popř. CMKPÚ) - realizace opatření v pozemkových 
úpravách

 Informace o členské základně a placení členských příspěvků, přijetí nových členů
 Počet členů k 15.9.2020: 42 - řádných členů, důchodců 5, seniorů 27
 dosud nezaplatili - Stanislav Novák (300,- Kč)-slíbil oslovit Adam-606 921 161                

 a Ivo Podracký (500,- Kč) - osloví Jana P. Prozatím ukončit členství, 
pokud zaplatí, přijmou se znova

Info o pokladně

528 000 Kč na účtě. Právo -2026, RAOP+77119, Ryb +37476

reklama - vypracována vzorová smlouva pro sponzory ( +vzorový ceník za reklamu)
Vodní hospodářství - Krajinný inženýr -Lubas - články do VH v roce 2021

 Různé
 Jubilanti : 2021
 S. Žatecký 70
 K. Vrána 80
 Ropek 90
 Janeček  80
 Fiedler 90
  Plán dalších setkání výborů ,
  9.2.2021 Praha 10.30 Výbor Brno , 13.00  členská schůze  (Adam)
 - výjezdní zasedání spojené s exkurzí PÚ (22.4.-23.4. - exkurze Morava)
 Září - spojit s konferencí CSKI- bude upresněno na příští schůzí. 
 Martinská schůze - 11.11.2021 Brno MENDELU

 ČKAI má nové vedení, výbor navrhuje navrhuje zařadit na program autorizací pozemkové 
úpravy zatím neřešeno

 Zpracovány technické standardy "Hrazení bystřin" a "Polní cesty" ke stažení na www.eagri.cz. 
bude představena na členské schůzi

 Byla proplacena odměna garantům konference Rybníky 2020 - David, Davidová.
 PF 2021: bude rozesláno emalovými adresami.

 Závěr výboru

usnesení: pořadatelé akcí provedou výkaz reklamních materiálů, nespotřebovaných na konferencích,
seminářích.

Zapsala: Jana Podhrázská Ověřil: František Toman


