
Rybníky 2021

Česká společnost krajinných inženýrů
České vysoké učení technické v Praze

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M.

Český hydrometeorologický ústav

zvou srdečně všechny zájemce
na

odbornou konferenci

17. června 2021
online

Tematické zaměření:
• Vliv rybníků na hydrologický režim
• Rybníky a podzemní voda
• Ztráty vody výparem z rybníků a vodních ploch
• Bilance rybníků při vypouštění
• Změny průtokového režimu v kaskádě malých vodních nádrží
• Možnosti úprav suchých nádrží s ohledem na zřízení částečného 

stálého nadržení

I. cirkulář

Odborní garanti akce:
• Ing. Václav David, Ph.D.
• Ing. Pavel Balvín
• Ing. Adam Beran, Ph.D.
• Ing. Jaromír Čašek

• Ing. Petr Smrž
• Ing. Jiří Švancara
• Ing. Radovan Tyl, Ph.D.
• Ing. Adam Vokurka, Ph.D.



V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na adresách 
vaclav.david@fsv.cvut.cz nebo konferencerybniky@gmail.com . 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: konferencerybniky@gmail.com

• 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/2021/04/Prihlaska2021.docx

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

denním studiu je k dispozici snížená sazba vložného.

nejsme plátci DPH základní snížené

Vložné
Vložné zahrnuje organizační náklady a sborník, který vyjde v 
tištěné podobě po skončení konference. Sborník bude účastníkům 
zaslán poštou. 

600,- Kč 500,- Kč

Průběh konference
• Konference je jednodenní (17.6.2021).

• Program konference bude zahájen v 9:00.

• Konference se koná online. Po uhrazení vložného budou účastníkům sděleny pokyny pro

připojení.

• Zakončení konference je plánováno na cca 16:30.

Program
• Interakce povrchové a podzemní vody ve vybraných lokalitách (Pavel Kukla, ČHMÚ)

• Hydrologická bilance rybníků při vypouštění (Václav David, ČVUT)

• Hydrometrické měření na kaskádě rybníků v povodí Pšovky (Radovan Tyl, ČHMÚ)

• Vyhodnocení dlouhodobých kampaní na rybnících Vavřinec a Mrštín s ohledem na podzemní

vodu (Kateřina Černochová, ČVUT)

• Pozorování výparu na Vavřineckém rybníku (Adam Beran, VÚV)

• Posouzení možností změny užívání suchých nádrží v rámci ČR (Pavel Balvín, VÚV)

• Technická a organizační opatření umožňující změnu užívání suchých nádrží (Jiří Švancara,

AQUATIS)

• Systém technickobezpečnostního dohledu nad SN v souladu s platnou legislativou (Petr Smrž,

Vodní díla - VD TBD)

• Poruchy MVN a SN (Stanislav Žatecký, Vodní díla - VD TBD)

Změny v programu jsou vyhrazeny.
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