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MÍSTO KONÁNÍ KONFERENCE 
Konference se koná v budově Fakulty stavební ČVUT v Praze v místnosti B280. 

Místnost B280 se nachází v 1. patře nad bufetem nalevo od hlavního vchodu do budovy 

Fakulty stavební. Budova se nachází na adrese Thákurova 7, Praha 6 – Dejvice (GPS 

50°6'15.085"N, 14°23'19.768"E). Nejvhodnějším způsobem příjezdu do Dejvic je 

metro A – výstup na stanici Dejvická a následně pěšky přes park a ulicí Technická 

k budově Fakulty stavební. V případě, že cestujete automobilem, je možné zaparkovat 

na fialových zónách (placené parkování) v okolních ulicích – Bechyňova, Salabova, 

Kolejní.  

REGISTRACE 
Registrace bude probíhat 14. 6. od 7:45 před místností B280.  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 (14. 6.) je 

zajištěn ve stanech, které budou umístěny před budovou Fakulty stavební v blízkosti 

informačního centra. Na čtvrteční večer je od 18:30 připraveno neformální setkání 

v Pivovaru Únětice (https://www.unetickypivovar.cz/). V rámci exkurze bude pro 

účastníky zajištěna voda a bageta. 

 

 
 

 

  



 

       

PROGRAM KONFERENCE 14. 6. (ČTVRTEK) 

7:45-8:30 Registrace 

8:30-8:40 Úvodní slovo 
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Nevstoupíš dvakrát do téhož rybníka – aneb vývoj rybničních ekosystémů od 

Šusty k hypertrofii (prof. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc.) 

Horusický rybník a jeho živinová bilance + Zajímavosti ze screeningu rybníků 

v povodí VN Hracholusky (RNDr. Jindřich Duras, Ph.D.) 

Vliv rybníků na kvalitu vody VN Jordán v Táboře (RNDr. Jan Potužák, Ph.D.) 

Kvalita rybničních sedimentů v zemědělsky využívaném povodí (RNDr. Pavel 

Novák, Ph.D.) 

10:20 – 10:50 Přestávka (káva, občerstvení) 
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Manipulace s vodní hladinou rybníků (Ing. Ján Regenda, Ph.D.) 

Bezpečnostní přelivy – rozdílné způsoby technických řešení a jejich vliv na 

celkovou ekonomiku výstavby malých vodních nádrží (Ing. David Veselý) 

Bezpečnostní přelivy historických rybníků - prověření kapacity a možné 

úpravy, nouzové přelivy (Ing. Stanislav Žatecký) 

Problematika výskytu bobrů na rybnících (RNDr. Jitka Uhlíková, Ph.D.) 

12:30 – 14:00 Oběd 
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Změny ekosystémových služeb rybníků na Svitavsku (Mgr. Marian Velešík) 

Návrh, projekce a stavba malých vodních nádrží v subpovodí Předenického 

potoka v povodí vodárenského toku řeky Úhlavy (Ing. Václav Mazín, Ph.D.) 

Výsadby a zajištění vodních prvků v biocentrech (Ing. Zdeněk Jahn, CSc.) 

Proč i ornitologové měří průhlednost vody v rybnících? (Mgr. Katarína 

Slabeyová) 

15:15 – 15:45 Přestávka (káva, občerstvení) 
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Rybníky a nádrže památkově chráněných areálů (Ing. Miloš Rozkošný Ph.D.) 

Úhyny ryb na rybníce Záhumenní velký způsobené nedostatečně fungující 

čistírnou odpadních vod (Ing. Petr Chmelický) 

Pošli to dál – aneb z čeho Průhonický park vyrábí biomasu sinic pro nádrž 

Hostivař? (Ing. Eliška Maršálková, Ph.D.) 

Zkušenosti s realizací rybníků na území hl. města Prahy – první setkání s 

rybníky, které jsou součástí exkurze (Ing. Jiří Karnecki) 

17:00 Zakončení konference 
  



 

       

NEFORMÁLNÍ SETKÁNÍ V PIVOVARU ÚNĚTICE 
Vážení účastníci konference Rybníky 2018, 

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

Únětice. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 14. 6. od 18:30, zakončení je plánováno na cca 

22:00. Těšit se můžete na guláš a Únětické pivo a především na kolegy, kteří se zabývají 

v nějakém ohledu problematikou rybníků. 

Únětický pivovar naleznete v centru Únětic. Do Únětic se lze dostat autobusem č. 355 

z Dejvické. Autobus jede v odpoledních hodinách každou půlhodinu (17:10, 17:40, 

18:10, 18:40) a do Únětic na zastávku Únětice, Na parcelách vás doveze za cca 22 

minut.  

V případě hezkého počasí doporučujeme kombinaci autobusové dopravy a procházky. 

Autobusem (č. 107 a 147) lze dojet za cca 10 minut na Suchdol do zastávky 

Zemědělská univerzita a dále pěšky (viz mapa) kolem Brandejsova statku a Dolního 

rybníka do Únětic. 

V případě dopravy do Únětic automobilem (tuto možnost příliš nedoporučujeme, pokud 

chcete ochutnat výtečné Únětické pivo) jsou souřadnice GPS 50°8'55.917"N, 

14°21'15.056"E. Trasa z Dejvic do Únětic je jednoduchá, vede přes Suchdol směrem 

ven z města po silnici č. 241 a na prvním kruhovém objezdu odbočuje doprava na 

Únětice. Pivovar se v Úněticích nachází po levé straně před mostkem přes Únětický 

potok. Na parkoviště u pivovaru je třeba odbočit cca 300 m před mostkem do ulice 

Pivovarská. Pozor, mostek v místě, kde se odbočuje, není vidět, protože se nachází za 

prudkou zatáčkou pod kopcem. 

K dopravě zpět z Únětic doporučujeme odjezd autobusem č. 355 na Dejvickou a dále 

MHD podle potřeb. Autobus odjíždí ze zastávky Únětice, Na parcelách v 19:49, 20:50 

a ve 22:00. 
 

PROGRAM EXKURZE 15. 6. (PÁTEK) 

8:15 Sraz účastníků před hotelem Diplomat 

8:30 Odjezd 

 Rybník Kotlářka 

 Výstavba rybníka Terezka u obory Hvězda 

 Výstavba rybníka Lipiny 

 Revitalizace Olšanského rybníka  

 Rybníky ve Stromovce 

cca 15:00 Zakončení exkurze 

 


