
Chcete projektovat nebo budovat vodní díla? Připravujete se na autorizační zkoušku 
ČKAIT? Tak je tady pro vás výjimečný vzdělávací program o vodě a s vodou. 

 

Vodohospodářské minimum 
------- 

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ V KOSTCE 
Program, třeba i v omezeném rozsahu, je velmi vhodný i pro ty z vás, kdo 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? Nemáte požadované 
vzdělání a na školu (SPŠ, VŠ) už nemáte čas a prostor? Chcete zlepšit odborné znalosti 
a vědomosti vašich zaměstnanců pro práci s vodou?  

A pro veřejnost je zde i navazující program a cyklus 
přednášek „Vše o vodě a s vodou“ podávající přijatelnou 
formou základní informace o vodě a hospodaření s vodou. 
Rád přijedu přednášet i do vašeho města… 

 

 

Ing. Petr Vít: Ve své dlouholeté odborné praxi ve správě povodí jsem 
řešil nespočet situací, úloh, problémů, projektů a staveb týkajících se 
všech možných vodohospodářských problematik. Na vodních tocích, 
dílech a objektech, na stavbách, při přípravě záměrů, řešení projektů i 
následných realizacích a přejímkách, v běžném provozu i mimořádných 
situacích jsem prošel nejlepší a nenahraditelnou školou.  

Výjimečné spojení odborné, provozní, akademické a pedagogické 
praxe. Znalosti, dovednosti, um, cit, odbornost a zkušenosti je to, co 
sděluji a předávám ve své soukromé expertní praxi, jako autorizovaná 
osoba, lektor ABF Stavební akademie a zkušební komisař ČKAIT.  

Voda ta známá, všudypřítomná, tajemná, jednoduchá, nezaměnitelná a nenahraditelná tekutina si 
mne podmaňuje už od mých prvních krůčků. Většina z nás ví o vodě jen, že je základem života. Stačí 
to? Je tomu opravdu tak? Víme skutečně vše? Umíme se k vodě chovat? Dostává se vodě dostatečné 
pozornosti a ochrany? Je zde vše v pořádku a není co napravovat?  
Voda si zaslouží naši pozornost, úctu, ochranu a respekt.  

Dovolte mi předat Vám lásku a vděčnost k vodě. 


