
 
ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ 

2. cirkulář  -  pozvánka k účasti 
 

 

21. a 22. listopadu 2017 
hotel Černigov, Hradec Králové 

 

 
 

VODNÍ TOKY 2017 
 

 
 
 

Správa vodních toků 

 Financování, legislativa, výzkum 

 Extrémní hydrologické jevy (sucho, povodně) 

 Technická opatření na vodních tocích 
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Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 

 

Česká vědeckotechnická vodohospodářská 
společnost, z.s. 

 

Povodí Labe, státní podnik 

 

Povodí Vltavy, státní podnik 

 

Povodí Moravy, s.p. 

 
Povodí Ohře, státní podnik 

 
Povodí Odry, státní podnik 

 
ve spolupráci s 

Lesy České republiky, s. p. 

AQUATIS a.s.,   DHI a.s., 

Sweco Hydroprojekt a.s. 

 

   ZÁŠTITA  NAD  KONFERENCÍ 
 

Ministr zemědělství Marian Jurečka 
 

Primátor statutárního města Hradec Králové Zdeněk Fink 
 



PROGRAM  KONFERENCE 
 

3 
 

 

1. DEN – ÚTERÝ 21. LISTOPADU 

8.30 –  9.30 hod Registrace 
 

9.30 – 10.00 hod Slavnostní zahájení a vystoupení hostů 
 

10.00 – 12.00 hod 1. blok přednášek 
 

 Pavel Punčochář (Ministerstvo zemědělství ČR)  
20 let od katastrofální povodně v r. 1997 – co se (ne)změnilo? 

 Vojtěch Broža (ČVUT – stavební fakulta)  
Malá povodňová reminiscence 

 Petr Kubala (Svaz vodního hospodářství ČR)  
Začarovaný kruh 

 Jan Kříž (Ministerstvo životního prostředí ČR) 
Podpora opatření na ochranu před povodněmi a zmírnění dopadů 
sucha z evropských a národních zdrojů – aktuální stav 

 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik:  
Aktuální informace o správě vodních toků a souvisejících 
technických opatřeních na Slovensku 
 

12.00 hod  Oběd 
 

13.20 – 17.30 hod  2. blok přednášek 
 

 Christian Korndörfer (Městský úřad Drážďany) 
15 let od povodně v městě Drážďany 

 Tomáš Bělaška (Povodí Moravy, s.p.) 
PPO Olomouc – synergický efekt dílčích etap ochrany před 
povodněmi 

 Václav Svejkovský (Povodí Ohře, státní podnik) 
Převedení vody z povodí Ohře do povodí Rakovnického potoka 

 Jiří Kaplan (ŠINDLAR s.r.o.) 
Poldr Kutřín včetně revitalizace Martinického potoka 

 Jiří Petr, Tomáš Kacálek (Povodí Labe, státní podnik) 
Srovnání vlivu vodních nádrží a rybníků na hospodaření s vodou 

 Bibiana Janebová (Magistrát města Brna), David Veselý (Povodí 
Moravy, s.p.) 
„Voda v Brně“ – realizace PPO na území města Brna 
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 Michal Koupil, Libor Jedlička (Lesy České republiky, s.p.) 
Realizace protipovodňových opatření u Lesů ČR, s.p., Správy 
toků - oblast povodí Dyje 

 Jaroslava Nietscheová (Povodí Vltavy, státní podnik) 
Vodní díla po posledních novelách stavebního zákona a 
občanského zákoníku 

 Jaromír Říha (Ústav vodních staveb FST VUT Brno) 
Možnosti použití metody dílčích součinitelů ve vodním 
hospodářství 
 

19.00 hod  Společenský večer s rautem 
 

2. DEN – STŘEDA 22. LISTOPADU 

9.00 - 12.30 hod 3. blok přednášek 
 

 David Veselý (Povodí Moravy, s.p.) 
Občasné a vysychavé toky – moderní evropské trendy 

 Tomáš Just (AOPK ČR) 
Procesy samovolné renaturace vodních toků 

 Marian Čiernik (Ministerstvo zemědělství ČR) 
Praktické zkušenosti z realizace projektů programu 129 290 - 
drobné vodní toky a malé vodní nádrže 

 Tomáš Roth (AQUATIS a.s.), David Fina (Povodí Moravy s.p.) 
PPO Rapotín – přírodě blízká protipovodňová opatření na řece 
Desné 

 Tereza Davidová, Pavel Marták (Ministerstvo životního prostředí ČR) 
Aktivity MŽP při řešení otázek sucha 

 Martin Poláček, Pavel Filip (Povodí Vltavy, státní podnik) 
Úpravy toků od přípravy po realizaci, zkušenosti z posledních let 

 Jana Shánělová, Petr Náhlovský (Povodí Labe, státní podnik) 
Odstraňování břehových porostů ohrožujících bezpečnost drážní 
dopravy 

 Milan Hladík (Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.), Milan Muška, 
Martina Čtvrtníčková (Biologické centrum  AV ČR, v.v.i.), Pavel Horký 
(ČZU) 
Plovoucí zelené ostrovy, Vývoj technického opatření k zamezení 
migrace nežádoucích druhů ryb nad ÚN Lipno  -  informace o 
projektech 
 

Součástí programu budou také prezentace partnerů konference.
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PŘIHLÁŠENÍ 
 

K účasti se můžete registrovat vyplněním přihlášky na 
http://konference.vrv.cz volbou Registrace pro účastníky 
konference do 31.10.2017. 

Vložné činí 3 993 Kč (3 300 Kč + DPH 21%) 

Zlevněné vložné pro státní správu, samosprávu 
a studenty je ve výši   2 420 Kč (2 000 Kč+ DPH 21%) 

Tento poplatek zahrnuje rovněž občerstvení, oběd a účast na 
společenském večeru s rautem  dne 21. 11. 2017 a občerstvení 
22.11.2017.  

Poplatek nezahrnuje cenu sborníku, která činí 330 Kč (300 Kč + 
DPH 10%). Sborník si můžete objednat v rámci registrace k účasti. 

Zálohová faktura vám bude zaslána elektronicky na základě vyplněné 
přihlášky na http://konference.vrv.cz do 14 dnů. 
V jednom přihlašovacím formuláři lze registrovat více účastníků 
naráz, pro které bude vystavena společná zálohová faktura. 

 

UBYTOVÁNÍ 
 

Ubytování je možné v hotelu Černigov, rezervaci si zajišťují účastníci 
samostatně, mohou využít hromadné předrezervace pokojů v hotelu 
Černigov pro účastníky konference.  
Kontakt:  www.hotelcernigovhradeckralove.com 
Hotel Černigov, Riegrovo nám. 1494,   Hradec Králové  
tel. 495 814 266, info@hotelcernigovhradeckralove.com 
Ceny ubytování se snídaní: 
 jednolůžkový pokoj  1.000 Kč/noc včetně DPH 
 dvoulůžkový pokoj  1.400 Kč/noc včetně DPH 
 třílůžkový pokoj   1.600 Kč/noc včetně DPH 

 

http://konference.vrv.cz/
http://konference.vrv.cz/
mailto:info@hotelcernigovhradeckralove.com


INFORMACE  K  ÚČASTI 
 

6 
 

 

MOŽNOSTI PROPAGAČNÍCH AKTIVIT 
 

Požadavky na výstavní plochu, propagaci na reklamním panelu 
v předsálí konference v prostoru hotelu Černigov,  distribuci 
reklamních materiálů či předmětů v konferenčních taškách nebo 
uveřejnění inzerátu ve sborníku konference můžete registrovat na 
http://konference.vrv.cz  do 31.10.2017, přičemž inzerci ve sborníku 
pouze do 20.10.2017, dokdy je nutné zaslat inzerát pro tisk. 

Ceny za služby poskytnuté během konání konference: 

 prezentační panel, rollup      2 420 Kč (2 000 Kč+DPH 21%) 
(možnost zapůjčení panelu) 

 stánek (m2 plochy)        4 235 Kč (3 500 Kč+DPH 21%) 

 inzerce ve sborníku: 
½ stránky (velikost  A5)      2 420 Kč (2 000 Kč+DPH 21%) 
1 stránka  (velikost A4)       4 235 Kč (3 500 Kč+DPH 21%) 

 distribuce reklamních materiálů v konferenčních taškách 

       1 210 Kč (1 000 Kč+DPH 21%) 

Zálohová faktura vám bude zaslána elektronicky na základě vyplněné 
registrace na http://konference.vrv.cz do 14 dnů, s výjimkou platby 
za stánek. Platba za stánek (výstavní plochu) bude vystavovatelům 
fakturována až po skončení konference podle skutečně zabrané 
plochy. 

KONTAKTY: 

http://konference.vrv.cz 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.,  

Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 

Hana Valdhansová, e-mail: valdhansova@vrv.cz 

Tel.: +420 257 110 281, mobil +420 603 965 478 

http://konference.vrv.cz/
http://konference.vrv.cz/
http://konference.vrv.cz/
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MEDIÁLNÍ  PARTNER  KONFERENCE: 

 


