
Rybníky – naše dědictví i 

bohatství pro budoucnost

Česká společnost krajinných inženýrů

České vysoké učení technické v Praze

Univerzita Palackého v Olomouci

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M.

zvou srdečně všechny zájemce
na

odbornou konferenci a exkurzi

18.6 – 19.6. 2015
Praha, ČVUT, Fakulta stavební

Tematické zaměření:
• Historie rybníků v České republice
• Aktuální problémy s výstavbou a provozem
• Potenciál rybníků do budoucna 

Odborní garanti akce:
• Ing. Václav David, Ph.D.
• Ing. Jaromír Čašek
• RNDr. Renata Pavelková, Ph.D.
• Ing. Miloš Rozkošný, Ph.D.
• prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
• doc. Ing. Karel Vrána, CSc.
• Ing. Adam Vokurka, Ph.D.

Kontakt pro komunikaci:
• Ing. Václav David, Ph.D.

vaclav.david@fsv.cvut.cz
• Ing. Tereza Davidová

tereza.davidova@fsv.cvut.cz

I. cirkulář
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Program
(předběžný)

Konference
Konference je zaměřena na problematiku rybníků a přináší široké spektrum pohledů na tyto

krajinné prvky, které významným způsobem spoluutváří krajinu v naší republice. Z časového

hlediska budou rybníky posuzovány z pohledu minulosti, přítomnosti i budoucnosti. V rámci

konference budou prezentovány příspěvky s tematikou kvality vody v rybnících, technických

aspektů a bezpečnosti za povodní, ekosystémových služeb, obnovy rybníků a další.

Na konferenci budou prezentovány mimo jiné následující vyzvané příspěvky:

• Rybníky v historické krajině – fenomén několika tváří - Prof. PhDr. Eva Semotanová,

DrSc., Historický ústav AV ČR

• Ekosystémové služby rybníků – RNDr. Jan Pokorný, CSc., ENKI, o.p.s.

• Úloha rybníků v transportu látek v povodí – Ing. Jindřich Duras, Ph.D., RNDr. Jan

Potužák, Ph.D., Povodí Vltavy, s.p.

• Obnova a revitalizace pražských rybníků – Ing. Jiří Karnecki, odbor městské zeleně a

odpadového hospodářství MHMP

• Návrh, projekce a stavba vodní nádrže, KOPÚ Krsy – Ing. Václav Mazín, Ph.D., Státní

pozemkový úřad

Místo konání: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, Praha 6 – Dejvice

Datum: 18.6.2015

Časy: 8:30 (zahájení registrace), 9:00 (zahájení konference), 16:00 (předpokládané

zakončení)

Odjezd: sraz před hotelem Diplomat (Evropská 15, Praha; může dojít ke změně)

Datum: 19.6.2015

Časy: 8:15 (sraz a registrace), 8:30 (odjezd autobusu), 16:00 (předpokládaný návrat)

Exkurze
V rámci exkurze budou navštíveny stávající i nově postavené rybníky, navštívena bude i lokalita

rybníka v minulosti zaniklého. Součástí exkurze bude navštíven i rybník, u kterého došlo v nedávné

době k protržení hráze. Exkurze se bude odehrávat v okolí Jevan, Kostelce nad Černými lesy a

Kouřimi. Na všech navštívených lokalitách bude poskytnut účastníkům odborný výklad. Doprava v

rámci exkurze bude zajištěna autobusem, součástí budou i kratší pěší přesuny.



Registrace

Registrace
• Registraci na konferenci zajišťuje Česká společnost krajinných inženýrů, z.s.

• Registrace probíhá pomocí formuláře ve formátu MS Word

• Vyplněné registrační formuláře posílejte na e-mailovou adresu: tereza.davidova@fsv.cvut.cz

• Formulář je nutno vyplnit pro každého účastníka zvlášť

• Přihlášku naleznete ke stažení na adrese:

http://www.cski-cr.cz/wp-content/uploads/2015/01/Prihlaska.docx

Vložné
• Při registraci je možno zvolit účast na samotné konferenci, na samotné exkurzi či na obou

akcích najednou

• V případě účasti na obou akcích najednou je vložné zvýhodněno

• Pro členy České společnosti krajinných inženýrů, z.s. je k dispozici snížená sazba vložného

Základní vložné Snížené vložné

Účast pouze na 
konferenci

1.250,- Kč 1.100,- Kč

Účast pouze na exkurzi 450,- Kč 400,- Kč

Účast na konferenci i 
na exkurzi

1.600,- Kč 1.450,- Kč

Příspěvky
• Účastníci konference mají možnost prezentovat příspěvek ve sborníku

• Možné formy prezentace příspěvku:
• článek ve sborníku a poster

• článek ve sborníku a přednáška (o zařazení přednášky do programu konference rozhodne 

odborná rada konference)

• pouze článek ve sborníku

• Příspěvek je nutno zpracovat ve formátu MS Word na základě šablony. Šablonu je možno

stáhnout na adrese:

http://www.cski-cr.cz/wp-content/uploads/2015/01/Prijmeni_jmeno_2015_vzor.doc

• Příspěvky ve sborníku budou recenzovány

• Příspěvky pro publikaci ve sborníku je nutno zaslat nejpozději do 26.4.2015 na adresu:

tereza.davidova@fsv.cvut.cz

Pozn.: V případě, že je uplatňováno snížené vložné, je třeba v případě členství v ČSKI 
uvést za jménem do závorky členské číslo, v případě studenta do kolonky pozice uvést 
student a do závorky univerzitu, organizační část a obor studia.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na adresách 
vaclav.david@fsv.cvut.cz nebo tereza.davidova@fsv.cvut.cz . Těšíme se na Vaši 
účast.

Vložné na konferenci zahrnuje sborník, knihu Historické rybníky České republiky, certifikovanou

metodiku pro posuzování zaniklých rybníků, občerstvení o přestávkách a oběd formou bufetu se

studenými i teplými pokrmy. V případě exkurze zahrnuje cena dopravu autobusem.
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