Česká společnost krajinných inženýrů
České vysoké učení technické v Praze
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
zvou srdečně všechny zájemce
na

odbornou konferenci

Rybníky 2022
9. a 10. června 2022
Praha
Výbor konference:
•

Ing. Václav David, Ph.D.
• Ing. Jaromír Čašek
• Ing. Jiří Šťástka, Ph.D.
• Ing. Jiří Svoboda, Ph.D.
• Ing. Adam Vokurka, Ph.D.
Konference je zařazena do programu celoživotního
vzdělávání ČKAIT, ve kterém je ohodnocena 2 body.

I. cirkulář

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/2022/05/Prihlaska_Rybniky2022.docx

Vložné
•

Pro členy České společnosti krajinných inženýrů ČSSI, z.s. a České komory autorizovaných
techniků a inženýrů je k dispozici snížené vložné. Snížené vložné je k dispozici i studentům
řádného denního studia.
nejsme plátci DPH

Vložné
Vložné zahrnuje organizační náklady, transport autobusem v
rámci exkurze, občerstvení a večerní neformální posezení.

základní

snížené

2900,- Kč

2500,- Kč

Průběh konference
•
•
•
•

Konference je dvoudenní (9. a 10. června 2022).
První den (9.6.) je věnován přednáškám a diskusi Fakultě stavební ČVUT (Thákurova 7, Praha 6
– Dejvice)
Na večer prvního dne je plánováno neformální posezení.
Druhý den (10.6.) konference se koná exkurze. Návrat z exkurze je plánován na 15:00.

Program (předběžný)
•
•
•
•
•
•
•
•

Využití historických rybničních profilů a hrází k realizaci tůní a mokřadů (Ing. Miroslav Lubas,
Lesy ČR)
Sucho a rybníky trochu jinak (RNDr. Jindřich Duras, Ph.D., Povodí Vltavy)
Hledání broku v kupce bláta (Ing. Marek Baxa, Ph.D., ENKI)
Porucha hráze Zámeckého rybníka u Červené Lhoty (Ing. Stanislav Žatecký, VD-TBD)
„Plevelné ryby“ – (ne)žádoucí členové kapří družiny rybničné (Ing. Ján Regenda, Ph.D., JČU)
Bez podkladů projektovat jednoduše nelze aneb zadání a podklady jsou základem (Ing. Adam
Vokurka, Ph.D., ČVUT)
Softwarový nástroj pro hodnocení hydrologické bilance malých vodních nádrží (Ing. Roman
Kožín, VÚV)
Ty ryby tam donesly kachny… (Ing. Roman Zajíček, AOPK)

Změny v programu jsou vyhrazeny.

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

