Vodohospodářské minimum
-------

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ V KOSTCE
Pracujete s vodou nebo kolem vody? Zajímá vás voda, vodní živel, vodní svět? Víte,
jak funguje vodní hospodářství, proč jsou tady vodní díla, jak fungují? Pracujete
nebo se připravujete pro práci ve vodním hospodářství? Chcete projektovat nebo
budovat vodní díla a připravujete se na autorizační zkoušku ČKAIT? Tak je tady pro
vás výjimečný vzdělávací program o vodě a s vodou.
Školení je třídenní a zahrnuje:
- seznámení s průběhem a náplní školení, informace o autorizační zkoušce ČKAIT
- o vodě (co je voda, anomálie vody, zásoby vody na Zemi, voda trochu jinak)
- vědní obory spojené s vodou (základy hydrauliky, hydrologie a klimatologie)
- extrémní hydrologické jevy (sucho, povodně, protipovodňová ochrana, povodňová služba)
- vodní hospodářství ČR (management VH, správa povodí, správa vodních toků, financování)
- vodní toky (vodstvo ČR, přirozené vodní toky a jejich úpravy, revitalizace, hrazení bystřin)
- vodní díla (definice, technickobezpečnostní dohled, bezpečnost vodních děl za povodní)
- vodní stavby hydrotechnické, zdravotně technické, meliorační
- provoz vodních děl (manipulační a provozní řád, kanalizační řád, program TBD)
V závěrečném bloku si procvičíme získané znalosti na vzorových příkladech a můžete individuálně
konzultovat. Na konci bude předán certifikát o absolvování kurzu.
Termín:

3 dny, středa 6. až pátek 8. října 2021

Místo:

Hotelová škola Poděbrady, Komenského 156/7, Poděbrady. Možnost ubytování se
snídaní, obědy a občerstvení po dobu školení v ceně. Večeře individuálně ve městě

Cena:

20.000, - Kč/os. bez ubytování, 22.000, - Kč/os. vč. ubytování (ceny bez DPH), platba
předem, po přihlášení bude vystavena faktura splatná den před zahájením školení

Přihlášky:

na webu www.hydrotechnika.cz nebo e-mailem na petr.pif@seznam.cz nebo
telefonicky na 602 103 553

Připravím Vás pro práci s vodou,
přinese Vám radost.
Mimořádně vysoká úspěšnost absolventů školení při autorizační zkoušce ČKAIT

Ing. Petr Vít, www.hydrotechnika.cz, e-mail: petr.pif@seznam.cz
Ve své dlouholeté odborné praxi ve správě povodí jsem řešil
nespočet situací, úloh, problémů, projektů, staveb a
mimořádných situací týkajících se všech možných
vodohospodářských problematik. Na vodních tocích, dílech a
objektech, na stavbách, při zpracování záměrů, projektové
přípravě, realizaci, přejímkách i následném provozu jsem prošel
nejlepší a nenahraditelnou školou. Znalosti, dovednosti, um, cit,
odbornost a zkušenosti je to, co sděluji a dávám ve své soukromé
expertní praxi, jako autorizovaná osoba. Přináším nápady,
inspiraci, nadhled a užitek do všech vodohospodářských úloh a
projektů z celého spektra oborových specializací.
Každý z nás má nebo si dává životní úkoly. Mým prvotním životním úkolem je voda, která
mne doprovází a podmaňuje si mne už od mých prvních krůčků. Voda ta známá,
všudypřítomná, tajemná, jednoduchá, nezaměnitelná a nenahraditelná tekutina, o které
většina z nás ví jen, že je základem života. Stačí to? Samozřejmost? Je tomu opravdu tak?
Víme skutečně vše? Umíme se k vodě chovat? Dostává se vodě dostatečné pozornosti?
Nemyslím si, že je zde vše v pořádku a není co napravovat. Voda si zaslouží naši pozornost,
úctu, ochranu a respekt. Vděčnost a lásku k vodě Vám chci připomenout a předat.
Vše je o přístupu. Zaznívat by měla radost a lehkost, pestrost,
kvalita, otevřenost a předávání, interakce. Co nás baví, jde
samo, lehce a bez dřiny, s nadšením. Tak hurá do toho!
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