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MÍSTO KONÁNÍ KONFERENCE 
Konference se koná v budově Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze v místnosti 

D 201. Místnost D 201 se nachází v 1. patře, lze se k ní dostat po točitém schodišti od 

hlavního vchodu do budovy. Budova se nachází na adrese Kamýcká 1176, Praha 6 – 

Suchdol (GPS 50°7'50.189"N, 14°22'11.064"E). Nejvhodnějším způsobem příjezdu 

do Suchdola je metro A – výstup na stanici Dejvická a následně autobus linky 107 

nebo 147 do zastávky Zemědělská univerzita. Zastávka se nachází v těsné blízkosti 

hlavního vstupu do kampusu ČZU v Praze. Budovu Fakulty lesnické a dřevařské 

naleznete v kampusu dle plánku. V případě, že cestujete automobilem, je nejvhodnější 

zaparkovat na parkovišti pro hosty (GPS 50°7'52.949"N, 14°22'39.144"E). Na 

parkoviště se lze dostat při příjezdu od Dejvic odbočením z ulice Kamýcké doleva do 

ulice Internacionální a následně rovně k závoře. U závory je zapotřebí se ohlásit jako 

návštěva. Za závorou se k parkovišti odbočuje první odbočkou doleva (před dalšími 

závorami). Parkoviště se nachází cca po 120 m po levé straně.  

 

 



 

          

 

PROGRAM KONFERENCE 23. 6. (ČTVRTEK) 
8:00-8:30 Registrace 

 

8:30-8:45 Úvodní slovo 

8:45 – 9:15 Osudy rybničních soustav v povodí dolní Berounky a Blšanky za 

katastrofální povodně v květnu 1872 (Ing. Libor Elleder) 

9:15 – 9:45 Mladotický rybník - je obnova možná? (prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.) 

9:45 – 10:15 900 let rybnikářství na Pardubicku (Adolf Vondrka) 

 

10:15–10:45 Přestávka (káva, občerstvení) 

 

10:45–11:15 Jak fungují rybníky s rybami a "rybníky" bez ryb, při nízké a vysoké 

úrovni živin (doc. RNDr. Libor Pechar, CSc.) 

11:15–11:45 Změny produkce ryb v ČR v průběhu 20. století (Ing. Ján Regenda, Ph.D.) 

11:45–12:15 Bagry, jeřábi a Bohdanečský rybník (Mgr. Vlastimil Peřina) 

12:15–12:45 Kyslíkové deficity - projev nestability rybničního ekosystému?  

(Ing. Ivana Beděrková) 

 

12:45–14:15 Oběd 

 

14:15–14:45 Vliv odbahňování na bezobratlé živočichy litorálu ve stojatých vodách 

(Mgr. Jan Sychra, Ph.D.) 

14:45–15:15 Dotační nástroje pro malé vodní nádrže ze Státního fondu životního 

prostředí (Ing. Květoslava Kapková) 

 

15:15–15:45 Přestávka (káva, občerstvení) 

 

15:45–16:15 Rybníky a xenobiotika (RNDr. Jindřich Duras, Ph.D.) 

16:15–16:45 Rybníky a malé vodní nádrže jako součást kulturního dědictví z pohledu 

kvality vodního prostředí (Ing. Miloš Rozkošný, Ph.D.) 

16:45-17:00 Diskuse a zakončení prvního dne konference 

 

od 18:30 Neformální setkáni v pivovaru Únětice  

 



 

          

 

PROGRAM KONFERENCE 24. 6. (PÁTEK) 
9:00 Zahájení 

 

 Zdroje sedimentů v nádržích (Ing. Jaromír Čašek) 

 Nakládání s vytěženými sedimenty z pohledu environmentální legislativy – 

teorie a praxe (David Kotrba) 

 Rybniční sedimenty a nové možnosti recyklace živin a organických látek 

v zemědělské krajině – příkladová studie rybník Horusický  

(Ing. Jan Potužák, Ph.D.) 

 

11:00–11:30 Přestávka (káva, občerstvení) 

 

 Praktické zkušenosti s různými způsoby odstraňování sedimentu  

(Ing. Jiří Karnecki) 

 PLOSAB – těžba sedimentu plovoucími sacími bagry a jeho uložení 

v odvodňovacích vacích (Ing. Ondřej Novotný) 

 Kdo to všechno zaplatí – možnosti dotací na odstranění sedimentu z nádrží 

z MZe (Bc. Karel Pelikán) 

13:30–14:00 Diskuse 

 

14:00 Závěrečné slovo a zakončení konference 

 

REGISTRACE 
Registrace bude probíhat 23. 6. od 8:00. Registrovat se bude možné do 12:00. 

U registračního stolu bude v tomto rozmezí vždy přítomen někdo z organizátorů. 

Při registraci obdrží účastníci konference konferenční materiály a visačku se jménem.  

OBČERSTVENÍ 
Během přestávek bude k dispozici káva, voda a drobné občerstvení. Oběd (23. 6.) 

bude podáván v prostoru bufetu v budově, ve které se koná konference. Na čtvrteční 

večer je od 18:00 připraveno neformální setkání v pivovaru Únětice, kde se mohou 

účastníci konference těšit na guláš a vyhlášené Únětické pivo, na které si je 

dovolujeme pozvat.  


