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Tematické zaměření:
• Spodní výpusti rybníků a malých vodních nádrží
• Rybníky jako součást krajiny historické, současné i budoucí
• Rybníky a hydrologické extrémy
• Rybníky jako prostředek hospodaření s vodou
• Rybníky a jejich efekty produkční i mimoprodukční

Odborní garanti akce:
• Ing. Václav David, Ph.D.
• Ing. Jaromír Čašek
• RNDr. Renata Pavelková, Ph.D.
• Ing. František Křovák, CSc.
• 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, Ph.D.

tereza.davidova@fsv.cvut.cz

I. cirkulář



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/2017/01/Prijmeni_jmeno_2017_vzor.doc

• Příspěvky ve sborníku budou recenzovány

• Příspěvky pro publikaci ve sborníku je nutno zaslat nejpozději do 30.4.2017 na adresu:

tereza.davidova@fsv.cvut.cz

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.

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

• Registrace probíhá prostřednictvím 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 jako přílohu e-mailu, kterým jste dostali tento cirkulář, nebo je ke stažení

na adrese:

http://www.cski-cr.cz/wp-content/uploads/2017/01/Prihlaska2017a.docx

Vložné
• Pro členy České společnosti krajinných inženýrů ČSSI, z.s., studenty zapsané v řádném denním

studiu a hlavní autory příspěvků do sborníku je k dispozici snížená sazba vložného.

nejsme plátci DPH základní snížené

Vložné
Vložné na konferenci zahrnuje občerstvení o přestávkách, oběd 
(15.6.), konferenční materiály a neformální večerní posezeni 
(15.6.).

1.600,- Kč 1.450,- Kč

Program konference
• Konference je rozdělena do dvou dnů.

• První část konference (15.6.) je, stejně jako v předchozích letech, zaměřena na celkovou

problematiku rybníků a přináší široké spektrum pohledů na tyto významné krajinné prvky,

které se na mnoha místech naší republiky podílí na krajinném rázu. Příspěvky budou pokrývat

široké spektrum témat souvisejících s hospodařením na rybnících, vlivy rybníků na hydrologický

režim, jejich vodohospodářskými aspekty a krajinotvornou funkcí, souvislostmi existence

rybníků v rámci území spadajících do našeho kulturního dědictví i ekologickými funkcemi

těchto umělých vodních ploch.

• Na večer prvního dne konference je plánováno společné neformální posezení účastníků

konference.

• Druhý den konference (dopoledne 16.6.) bude zaměřen na problematiku spodních výpustí

z hlediska jejich návrhu, projekce, výstavby, problémů funkčnosti a rekonstrukcí.
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