Rybníky 2019
program odborné konference
konané
13. - 14. června 2019
na Fakultě stavební ČVUT v Praze, místnost B280

PROGRAM KONFERENCE 13. 6. (ČTVRTEK)
7:45-8:30

Registrace

8:30-8:40

Úvodní slovo

8:40 – 10:20

Postřekovské rybníky: byly, jsou a budou (Ing. Luděk Mráz)
Mohou být suchá období důvodem zániku polabských rybníků v 18. století?

(Ing. Libor Elleder)
Zdroje znečištění v povodí rybníka Olšovec (Mgr. Dušan Kosour)
Půdoochranné technologie pěstování kukuřice seté jako nástroj pro snížení
vstupů z nebodových zdrojů znečištění do povrchových vod (Ing. Anita Petrů)

10:20 – 10:50

Přestávka (káva, občerstvení)

10:50 – 12:30

Výsledky dlouhodobého monitoringu kvality rybničních a říčních sedimentů
v České republice (Ing. Marek Baxa)
Rybniční sediment – odpad nebo hnojivo? (doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D.)
Příkladová studie recyklace živin z rybničních sedimentů v povodí
Horusického rybníka (Ing. Jan Potužák, Ph.D.)
Ztráta vody výparem z volné vodní hladiny (Ing. Adam Beran, Ph.D.)
12:30 – 14:00

Oběd
Kyslíkové poměry v rybnících, aneb kde hledat příčinu poklesu koncentrace
rozpuštěného kyslíku – ve vodním sloupci nebo ve dně?

14:00 – 15:35

(Ing. Martin Musil, Ph.D.)
Rybníky v povodí nádrže Hracholusky – novinky ze screeningu

(RNDr. Jindřich Duras, Ph.D.)
Zkušenosti s použitím ultrazvukového zařízení na vodních plochách v České
republice (Ing. Martina Buchtíková)
Prezentace PHOTON WATER TECHNOLOGY s.r.o.
Rybníky pohledem z výšky – hodnocení kvality vody a eutrofizace pomocí
dálkového průzkumu Země (doc. Ing. Jakub Brom, Ph.D.)

16:00 – 17:00

15:35 – 16:00

17:00

Přestávka (káva, občerstvení)
Státní pozemkový úřad jako investor rybníků ve Středočeském kraji
Podtitul: Výstavba rybníků v rámci pozemkových úprav (Ing. Ivana

Capoušková, Ing. Mariana Poborská)
Zvláštnosti navrhování malých závlahových nádrží (prof. Ing. Jan Šálek, CSc.)
Zakončení prvního konferenčního dne
Změny v programu vyhrazeny.

PROGRAM KONFERENCE 14. 6. (PÁTEK)
Zahájení druhého konferenčního dne

9:00

9:00 – 10:40

Návrhové srážky pro potřeby hydrologického modelování

(Ing. Petr Kavka, Ph.D.)
Průsaky hrází malých vodních nádrží (doc. Ing. Karel Vrána, CSc.)
Oprava a rekonstrukce hrázových objektů MVN (Ing. Libor Jedlička)
Technologie stříkaného bentonitu pro těsnění hrází – první výsledky testování

(Ing. Václav David, Ph.D.)
10:40 – 11:10

Přestávka (káva, občerstvení)
Realizační příklady dobré praxe z OPŽP (Ing. Michaela Pechová)

11:10 – 13:15

Dotační podpory Ministerstva zemědělství – rybníky (Bc. Karel Pelikán)
Požadavky na rybník jako stavbu z pohledu chovu ryb, aneb co rybáři
potřebují a proč? (Ing. Ján Regenda, Ph.D.)
Porosty na sypaných hrázích a vliv na jejich bezpečnost

(Ing. Stanislav Žatecký)
Břehové porosty vodních toků a nádrží (Ing. Jiří Karnecki)
13:15

Závěrečné slovo a zakončení konference
Změny v programu vyhrazeny.

NEFORMÁLNÍ SETKÁNÍ V PIVOVARU ÚNĚTICE
Vážení účastníci konference Rybníky 2019,
i letos si dovolujeme Vás pozvat na neformální setkání, které jsme pro Vás zajistili
v Pivovaru Únětice. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 13. 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 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 22 minut.
V případě hezkého počasí doporučujeme kombinaci autobusové dopravy a procházky.
Autobusem (107 a 147) lze dojet za 10 minut na Suchdol do zastávky Zemědělská
univerzita a dále pěšky 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 355 na Dejvickou a dále
MHD podle potřeb. Autobus odjíždí ze zastávky Únětice, Na parcelách v 19:47, 20:54
a ve 21:59.

