VODOHOSPODÁŘSKÁ KONFERENCE
S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VODNÍ NÁDRŽE 2017
3.– 4. října 2017 | Hotel Holiday inn, Brno

Povodí Moravy, s.p., ve spolupráci s Českou
vědeckotechnickou vodohospodářskou společností,
ostatními podniky Povodí a partnery,
zve všechny vodohospodáře, spřízněné odborníky
a přátele na konferenci s mezinárodní účastí
Vodní nádrže 2017.

Okruhy témat

HARMONOGRAM KONFERENCE

2. Správa vodních nádrží
• manipulace na nádržích v době nedostatku
vody – nadlepšování průtoků, propojování VH
soustav, mimořádné manipulace
• další funkce nádrží a jejich střety
• zajímavé rekonstrukce VD, použití nových
technologií, TBD průzkumy

3. říjen 2017
9:30–18:30

Odborné přednášky a diskuze

od 19:00

Společenský večer

4. říjen 2017
9:30–14:00

Odborné přednášky a diskuze

AKREDITACE

Organizátoři požádali Ministerstvo vnitra ČR o udělení akreditace
ve smyslu § 5 zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů.

Staňte se přednášejícím

• Chcete prezentovat svůj výzkum?
• Chcete s kolegy sdílet zkušenosti z Vašeho projektu?
• Znáte řešení na aktuální problémy z oblasti vodního hospodářství?

1. Dvacet let zkušeností od povodní
v roce 1997
• význam nádrží při povodni 1997 – praxe,
příklady, zkušenosti
• vývoj v oblasti vodohospodářských dispečinků,
předpovědní povodňové služby, vývoje
prognózních modelů a spektra dostupných dat

3. Vliv sucha na vodní systémy
a lidskou spotřebu
• úloha nádrží a mokřadů při zadržení vody
v krajině
• malý koloběh vody v krajině
• dopad klimatické změny a možná adaptační
opatření, scénáře možného vývoje
• opatření, legislativní změny
4. Chráněné lokality, nové nádrže
• zkušenosti se zadáváním TES lokalit
• projednávání výsledků TES s veřejností,
interpretace

5. Eroze a péče o krajinu
• vliv eroze na eutrofizaci vod a krajinu
• protierozní opatření
• sedimenty malých vodních nádrží a rybníků,
recyklace sedimentů
• právní aspekty, legislativní potřeby a nástroje
6. Eutrofizace nádrží, transport
a zdroje živin (blok České fosforové
platformy)
• problematika fosforu v ČR a ve světě
• zdroje a transport živin, eutrofizace nádrží
• čištění odpadních vod – požadavky
a skutečnost
• bilanční modely v ČR a ve světě
• revitalizační projekty, biomanipulace
7. Plánování v oblasti vod
• aktuální stav a problémy
• uplatnitelnost a vymahatelnost plánů v praxi
• opatření zaměřená na eutrofizaci, erozi a péči
o krajinu
8. Speciální ochrana povodí – vodárenské
nádrže a koupací oblasti
• ochranná pásma vodních zdrojů
• znečištění specifickými polutanty
• problémy s vymezováním koupacích oblastí
• péče o koupací oblast
• provoz plavidel se spalovacími motory na VD

Registrační poplatky
Druh poplatku

Cena

Účastnický poplatek dvoudenní

3 630 Kč (3 000 Kč + 21 % DPH)

Účastnický poplatek jednodenní – 1. den (úterý)

2 420 Kč (2 000 Kč + 21 % DPH)

Účastnický poplatek jednodenní – 2. den (středa)

1 210 Kč (1 000 Kč + 21 % DPH)

Účastnický poplatek dvoudenní (pro přednášející)

1 450 Kč (1 198 Kč + 21 % DPH)

Studenti, důchodci a neodborná veřejnost

500 Kč (413 Kč + 21 % DPH)

Pokyny k platbě Vám budou zaslány po vyplnění závazné přihlášky
na stránkách: vodninadrze.pmo.cz
Termín pro závaznou přihlášku: 8. září 2017.

Registrace příspěvku

Zašlete anotaci své práce
na e-mail: kosour@pmo.cz.
Předmět e-mailu: REGISTRACE
PŘÍSPĚVKU NA KONFERENCI
VODNÍ NÁDRŽE 2017.
Dále uveďte:
• jméno a příjmení
• organizaci, kterou zastupujete
(kde jste zaměstnáni)
• kontakt (e-mail, telefon)
• a připojte anotaci své práce.
Termín pro odeslání: 19. května 2017.

Důležité termíny
pro přednášející:
19. květen 2017
zaslání abstraktů přednášek
2. červen 2017
vyrozumění o zařazení
do programu
21. srpen 2017
zaslání finálního textu
pro sborník

Buďte vidět, staňte se partnerem

Pokud máte zájem o prezentaci Vaší společnosti či organizace, staňte se „Hlavním partnerem“ nebo
„Partnerem“ konference Vodní nádrže 2017. Detailní nabídku možností prezentace najdete na stránkách
vodninadrze.pmo.cz → možnosti firemní prezentace nebo kontaktujte Ing. Janu Kučerovou na e-mailu:
kucerova@pmo.cz.

Konference je určená pro:

• Vrcholový a střední management
jednotlivých podniků Povodí
• Zaměstnance státních a veřejných organizací
zaměřujících se na vodohospodářskou problematiku
• Zástupce odborných organizací a institucí,
vysokých škol
• Zástupce firem zaměřujících se na vodohospodářskou
problematiku, další odborníky

Kontakty:

Ivana Frýbortová
kontaktní osoba pro účastníky
frybortova@pmo.cz
+ 420 606 704 288
+ 420 541 637 222
• komunikuje s účastníky konference
• vede registrační listinu
• zodpovídá za příjem přihlášek
a administraci

Důležité termíny pro partnery:
11. červen 2017
předběžná žádost o partnerství
21. srpen 2017
odeslání smlouvy o partnerství
18. září 2017
odevzdání propagačních materiálů

Mgr. Dušan Kosour
kontaktní osoba pro přednášející
kosour@pmo.cz
+ 420 606 066 382
+ 420 541 637 312
• sestavuje program konference
a komunikuje s přednášejícími
• komunikuje s odbornými partnery

Ing. Jana Kučerová
kontaktní osoba pro partnery
kucerova@pmo.cz
+ 420 702 153 308
+ 420 541 637 317
• komunikuje s partnery konference
• zodpovídá za průběh konference

