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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 15. 6. (ČTVRTEK) 

8:00-8:30 Registrace 

8:30-8:45 Úvodní slovo 

8:45 - 9:15 Havárie rybníků a vodních nádrží za přívalových povodní v červnu a 

červenci roku 1875 (Ing. Libor Elleder) 

9:15 – 9:45 Dolanský a Mlýnský rybník v kontextu historického vývoje tzv. Holanské 

rybniční soustavy na Českolipsku (Mgr. Miroslav Kolka) 

9:45 – 10:15 Pozemkové úpravy a voda v krajině (Ing. Renata Šmahelová) 

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

10:45 – 11:15 Jak na rybníky? (RNDr. Jindřich Duras, Ph.D.) 

11:15–11:45 Ekologický stav malých toků v povodí horní Vltavy a problematika 

přítomnosti rybníků v jejich povodí (Mgr. Libuše Opatřilová) 

11:45–12:15 Eutrofizace rybníka Staňkovský, aneb i bez přispění rybářů může dojít k 

nežádoucím projevům (Ing. Martin Musil, Ph.D.) 

12:15–12:45 Vyhodnocení extenzivního chovu ryb na pražských rybnících (Ing. Jiří 

Karnecki) 

12:45 – 14:00 Oběd 

14:00 – 14:30 Rybníky a „koupací“ směrnice (Ing. Ivana Beděrková) 

14:30 – 15:00 Tříleté dobrodružství výzkumu rybníka Dehtář aneb s rybníkem mezi 

„jezerní“ badatele projektu COST NETLAKE (Ing. Jan Potužák, Ph.D.) 

15:00 – 15:30 Rybníky z pohledu ochrany přírody a krajiny a finanční nástroje (Mgr. 

Kateřina Kujanová) 

15:30 – 16:00 Problematika nastavování rybářského managementu na 

mimoprodukčních rybnících z pohledu ochrany přírody (Ing. & Mgr. 

Lenka Hadašová) 

16:00 – 16:30 Přestávka (káva, občerstvení) 

16:30 – 17:00 Technickobezpečnostní dohled na vodních dílech – legislativa a provádění 

(Ing. Stanislav Žatecký) 

17:00 – 17:30 Výpustná zařízení (technická řešení, hydraulické výpočty) (doc. Ing. Karel 

Vrána, CSc.) 

 Česká fosforová platforma – představení nově vzniklé společnosti 

17:45 Zakončení prvního dne konference  

od 18:30 Neformální posezení v restauraci Juliska 



 

       

 

PROGRAM KONFERENCE 16. 6. (PÁTEK) 

9:00 Zahájení 

9:00 – 9:30 Kontrola úniku sedimentů a živin při výlovech rybníků, možnosti jejich 

zadržení a recyklace (Ing. Ján Regenda) 

9:30 – 10:00 Kvalita rybničních sedimentů v ČR (Ing. Marek Baxa) 

10:00 – 10:30 Odběr a analýza vzorků sedimentů (Iva Kruchňová) 

10:30 – 11:00 Rekonstrukce, odbahnění výstavba a obnova rybníků – finanční nástroje 

(Ing. Marian Čiernik) 

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

11:30 – 12:00 Bezvýkopové technologie pro podvrty hrází rybníků 

(Ing. Miloš Hrachovec) 

12:00 – 12:30 Dřevěné požeráky (Ing. Tomáš Dvořák) 

12:30 – 13:00 Spodní výpusti malých vodních nádrží, opravy a náhrady historických 

výpustí (Ing. Stanislav Žatecký) 

13:00–13:30 Volné diskusní příspěvky 

13:30 Závěrečné slovo a zakončení konference 

 

REGISTRACE 
Registrace bude probíhat 15. 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 (15. 6.) je 

zajištěn v menze ČZU. Na čtvrteční večer je od 18:30 připraveno neformální setkání 

v restauraci Pod Juliskou s drobným pohoštěním.  



 

       

 

NEFORMÁLNÍ SETKÁNÍ V RESTAURACI POD JULISKOU 
 

Vážení účastníci konference Rybníky 2017, 

dovolujeme si Vás pozvat na neformální setkání, které jsme pro Vás zajistili 

v restauraci Pod Juliskou. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 15. 6. od 18:30, zakončení je 

plánováno na cca 22:00. Těšit se můžete na drobné pohoštění a především na kolegy, 

kteří se zabývají v nějakém ohledu problematikou rybníků. 

 

Restauraci Pod Juliskou naleznete na rohu ulic Podbabské a Pod Juliskou. 

V blízkosti se nachází zastávka autobusů a tramvají Nádraží Podbaba. Tuto zastávku 

lze využít při přesunu z místa konání konference v Suchdole a vystoupit na ní 

z autobusů č. 107 nebo 147. Na oba z autobusů lze nastoupit přímo v Suchdole na 

zastávce Zemědělská univerzita. Zastávku Nádraží Podbaba pak lze využít i 

k přepravě ze setkání. Autobusy odtud jezdí jak do kampusu ČZU v Suchdole, kde 

jsou někteří účastníci ubytováni, tak opačným směrem na stanici metra Dejvická.  

 

 
 


