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• Rybníky jako součást krajiny historické, současné i budoucí
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• Rybníky a jejich objekty
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I. cirkulář



Program konference

• První den konference (14.6.) je věnován přednáškám se zaměřením na problematiku

rybníků a přináší široké spektrum pohledů na tyto významné krajinné prvky. Zatím

byly potvrzeny přednášky s těmito tématy:

• Nevstoupíš dvakrát do téhož rybníka – aneb vývoj rybničních ekosystémů od Šusty k

hypertrofii - prof. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc. (Katedra biologie ekosystémů PřF JU, České
Budějovice)

• Horusický rybník a jeho živinová bilance + Zajímavosti ze screeningu rybníků v povodí VN

Hracholusky - RNDr. Jindřich Duras, Ph.D. (Povodí Vltavy, s.p., Plzeň)

• Kvalita rybničních sedimentů v zemědělsky využívaném povodí - RNDr. Pavel Novák, Ph.D.
(Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.)

• Vliv rybníků na kvalitu vody VN Jordán v Táboře - RNDr. Jan Potužák, Ph.D. (Povodí Vltavy,
s.p., České Budějovice)

• Výsadby a zajištění vodního prvku v biocentrech - Ing. Zdeněk Jahn, CSc. (Státní pozemkový
úřad, pobočka Nymburk)

• Bezpečnostní přelivy historických rybníků - prověření kapacity a možné úpravy, nouzové

přelivy - Ing. Stanislav Žatecký (Vodní díla - TBD a.s.)

• Rybníky a nádrže památkově chráněných areálů - Ing. Miloš Rozkošný, Ph.D. (Výzkumný
ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.)

• Výstavba a obnova malých vodních nádrží v lesních porostech – Ing. Václav David, Ph.D.
(České vysoké učení technické v Praze)

• Proč i ornitologové měří průhlednost vody v rybnících? – Mgr. Katarína Slabeyová (Česká
společnost ornitologická)

• Na večer prvního dne konference je plánováno společné neformální posezení

účastníků konference (14.6.).

• Druhý den konference (15.6.) bude věnován exkurzi na rybníky budované v Praze.

Kapacita exkurzní části je omezená. Své místo si proto rezervujte co nejdříve.

Na Biologickém rybníce u Vinoře bude v roce 2018 probíhat rekonstrukce, jejíž 

návštěva je plánována jako jedna ze zastávek exkurze. 



Příspěvky

• Účastníci konference mají možnost prezentace vlastního příspěvku.

• První autor přijatého příspěvku má účast na konferenci zdarma (platí pouze pro konferenční

den 14.6., v případě Vašeho zájmu o exkurzi bude účtován doplatek 400 Kč).

• Krátký abstrakt (název příspěvku, autorský tým a stručný popis tématu) ke schválení Vašeho

příspěvku zasílejte ve formátu MS Word do 31. 3. 2018. O přijetí Vašeho příspěvku do sborníku

či o zařazení do programu konference rozhodne odborná rada konference obratem.

• Žádat je možné o prezentaci formou článku ve sborníku a posteru, článku ve sborníku a

přednášky nebo pouze článku ve sborníku. Preferovanou formu vyplňte prosím do přihlášky.

• Příspěvek je nutno zpracovat ve formátu MS Word na předepsané šablony. Šablonu je možno

stáhnout na adrese:

http://www.cski-cr.cz/wp-content/uploads/2018/02/Prijmeni_jmeno_2018_vzor.doc

• Příspěvky ve sborníku budou recenzovány.

• Příspěvky pro publikaci ve sborníku je nutno zaslat nejpozději do 30.4.2018 na adresu:

tereza.davidova@fsv.cvut.cz.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na adresách 

vaclav.david@fsv.cvut.cz nebo tereza.davidova@fsv.cvut.cz . 

Těšíme se na Vaši účast.

Registrace

• Registraci na konferenci zajišťuje Česká společnost krajinných inženýrů ČSSI, z.s. a probíhá

prostřednictvím formuláře ve formátu MS Word

• Vyplněné registrační formuláře posílejte na e-mailovou adresu: tereza.davidova@fsv.cvut.cz

• 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/2018/02/Prihlaska2018.docx

Vložné

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

studiu. Z organizačních důvodů není možné se přihlásit pouze na exkurzi.

nejsme plátci DPH základní snížené

Vložné – konference s exkurzí 14. – 15. 6.
Vložné na konferenci zahrnuje občerstvení o přestávkách, oběd 
(14.6.), konferenční materiály, neformální večerní posezeni (14.6.) a 
dopravu autobusem v průběhu exkurze.

1.700,- Kč 1.550,- Kč

Vložné – pouze konference 14. 6.
Vložné na konferenci zahrnuje občerstvení o přestávkách, oběd 
(14.6.), konferenční materiály, neformální večerní posezeni (14.6.).

1.300,- Kč 1.150,- Kč
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