
                   

VII. ROČNÍK SEMINÁŘE K ZPRŮCHODNĚNÍ MIGRAČNÍCH PŘEKÁŽEK VE 
VODNÍCH TOCÍCH  

První cirkulář 

 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Povodí Vltavy, státní podnik,   

AOPK ČR a VÚV T. G. Masaryka, v.v.i. si Vás dovolují pozvat na VII. ročník semináře 

zaměřeného na problematiku zprůchodnění migračních překážek ve vodních tocích 

Termín: čtvrtek 21. 10. 2021,  9:00 -  16:00 

Místo konání: Přednáškový sál Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Praha 5. 

V případě zpřísnění epidemiologických opatření bude seminář organizován on-line 

formou.  

Témata semináře:  

1) Postup prací pří zprůchodňování migračních bariér na vodních tocích v rámci 

naplňování cílů Plánů dílčích povodí a plnění cílů Koncepce zprůchodnění říční sítě 

ČR. 

2) Možnosti harmonizace provozu MVE s cíli Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR, 

Greening. 

3) Zajímavé příklady řešení průchodnosti migračních překážek z praxe z ČR i zahraničí. 

4) Možnosti financování opatření pro zlepšení migrační průchodnosti vodních toků, 

metodické postupy hodnocení účinnosti navržených a realizovaných opatření. 

5) Výzkumné projekty zaměřené na migraci ryb.  

6) Nové technologie použitelné při zprůchodnění vodních toků pro vodní organismy. 

7) Rybí přechody na velkých tocích, co komplikuje jejich realizaci. 

  



                   

 

Přihlášení a vložné (zahrnuje občerstvení a oběd):  

Vložné je stanoveno na 500 Kč a slouží k zajištění organizace semináře, v ceně vložného je 

zahrnuto občerstvení a oběd. Přednášející vložné neplatí.  

Přihlašovat je možné přes webový formulář na adrese www.vrv.cz, kde jsou zveřejněny 

podrobné informace. Po vyplnění potřebných údajů bude zasláno e-mailem potvrzení.  

Údaje k platbě budou zaslány až poté, co bude rozhodnuto o formě semináře, zda bude 

organizován prezenční nebo on-line formou. Rozhodnutí předpokládáme do konce září 2021. 

Platit je možné i za všechny zaměstnance jedné firmy najednou.  

 

Odborní garanti a organizace semináře:  

RNDr. Milan Hladík, PhD., VRV a.s. 

Mgr. Jiří Vait, Povodí Vltavy, státní podnik  

Ing. Miloš Holub, PhD., AOPK ČR 

Ing. Jiří Musil, PhD., VÚV TGM, v.v.i. 

 

Důležité termíny: 

30.6.2021 - první cirkulář 

31.8.2021 - druhý cirkulář, upřesněný program semináře  

30.9.2021 - rozhodnutí o formě konání semináře 

16.10.2021 - závazná přihláška, platba   

21.10.2021 - seminář 

 


