Rybníky 2020
program odborné konference
konané
17. - 18. září 2020
na Fakultě agrobiologie, přírodních a potravinových zdrojů, ČZU
v Praze, místnost AIV

MÍSTO KONÁNÍ KONFERENCE
Konference se koná v budově Fakulty agrobiologie, přírodních a potravinových zdrojů
ČZU v Praze v místnosti AIV. Místnost AIV se nachází v přízemí, lze se k ní dostat
rovně od hlavního vchodu do budovy kolem bufetu do zadního traktu. Budova se
nachází na adrese Kamýcká 1277, 165 00 Praha-Suchdol (GPS 50°7'48.757"N,
14°22'20.416"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 agrobiologie, přírodních a potravinových zdrojů 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 17. 9. (ČTVRTEK)
8:00-9:00
9:00 – 9:10

Registrace
Úvodní slovo

9:10 – 10:40

Obnova Lítožnického rybníka v Dubči aneb od Germánů po středověk
(Ing. Jiří Karnecki)

11:20 – 12:20

10:40 – 11:20

12:20 – 13:50

Příběh rybníka Farář
(Mgr. Vlastimil Peřina)
Kvalita vody vybraných rybníků CHKO Český ráj
(Ing. Petr Chmelický)
Přestávka (káva, občerstvení)
Tlumení projevů eutrofizace v nádrži určené pro dodávku technologické
vody – případová studie
(Ing. Marek Baxa, Ph.D.)
Příčiny vzniku kyslíkových deficitů v rybnících
(doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D.)
Oběd

13:50 – 15:20

Spodní výpusti malých vodních nádrží – poruchy a sanace
(Ing. Stanislav Žatecký)

15:50 – 16:50

15:20 – 15:50

16:50 – 17:00

Pražské rybníky a jejich rekreační potenciál
(Mgr. Lucie Jašíková, Ph.D.)
Padrťské rybníky – zvláštní případ?
(RNDr. Jindřich Duras, Ph.D.)
Přestávka (káva, občerstvení)
Bude upřesněno

Bude upřesněno
Zakončení prvního konferenčního dne
Změny v programu vyhrazeny.

PROGRAM KONFERENCE 18. 9. (PÁTEK)
9:00

Zahájení druhého konferenčního dne

9:00 – 10:30

Voda v krajině – zamyšlení nad dnešním stavem a budoucími možnostmi
(Ing. Pavel Marek)

10:30 – 11:00

Zkušenosti z péče o vodní díla ve správě AOPK ČR
(Ing. Pavel Trnka)
Kde jsou hranice mezi extenzivním a intenzivním chovem ryb v rybnících?
(Ing. Ján Regenda, Ph.D.)
Přestávka (káva, občerstvení)

11:00 – 12:30

Co má společného Státní pozemkový úřad a rybníky?
(Ing. Jindřich Holínský)

12:30

Rybníky a okrasné nádrže památkově chráněných lokalit – výsledky
průzkumů jejich prostředí a doporučení k údržbě
(Ing. Miloš Rozkošný, Ph.D.)
Pěšky po hrázích a dnech vypuštěných rybníků u Nymburka a Poděbrad
(Ing. Libor Elleder, Ph.D.)
Závěrečné slovo a zakončení konference
Změny v programu vyhrazeny.

REGISTRACE
Registrace bude probíhat 17. 9. od 8:00 před konferenčním sálem. Registrovat se bude
možné do 12:30. U registračního stolu bude v tomto rozmezí vždy přítomen někdo
z organizátorů. Při registraci obdrží účastníci konferenční tašku s materiály a visačku se
jménem. V pátek bude probíhat krátká registrace od 8:45 do 9:30.

OBČERSTVENÍ
Během přestávek bude k dispozici káva, voda a drobné občerstvení. Oběd (17. 9.) je
zajištěn v menze. Na čtvrteční večer je od 18:30 připraveno neformální setkání
v Pivovaru Únětice (https://www.unetickypivovar.cz/). K pátečnímu obědu (18.9.) bude
k dispozici bageta a voda na cestu domů.

NEFORMÁLNÍ SETKÁNÍ V PIVOVARU ÚNĚTICE
Vážení účastníci konference Rybníky 2020,
i letos si dovolujeme Vás pozvat na neformální setkání, které jsme pro Vás zajistili
v Pivovaru Únětice. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 17. 9. 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 (nejlépe na zastávku Únětice,
Na parcelách) se lze dostat bez přestupu autobusem 359 ze zastávky Zemědělská
univerzita za 8 minutu (autobus jede v 17:56 a 18:56), s přestupem na zastávce V
Podbabě pak autobusy 147 a 355 (jede častěji).
V případě hezkého počasí doporučujeme dojít do Únětic pěšky. Od zastávky
Zemědělská univerzita vede cesta kolem Brandejsova statku a Dolního rybníka do
Únětic. Trasa má pouhých 3,5 km a ujdete ji pohodlně za necelou hodinu.
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 ze Suchdola do Únětic je jednoduchá, vede 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.

