ČESKÁ VĚDECKOTECHNICKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST, z. s.
ODBORNÁ SKUPINA VODNÍ TOKY A NÁDRŽE, ve spolupráci se společností VODNÍ DÍLA – TBD, a.s.
Vás zvou
na seminář

Aktuální problematika malých vodních nádrží
a ochranných hrází na tocích
10. října 2018
10,00 hod.
Kongresový sál č. 217, Sídlo ČSVTS, z.s., Novotného lávka 5, Praha 1

ZAMĚŘENÍ SEMINÁŘE:
Problematika výstavby, provozu a oprav malých vodních nádrží (včetně suchých nádrží) a ochranných hrází
na tocích je v naší republice trvale aktuální, a to bez ohledu na momentální hydrologické podmínky, tj.
nejen pro extrémní období povodní i sucha posledních let.
Cílem semináře je poskytnout v jednotlivých příspěvcích současné či nedávné zkušenosti a poznatky
představitelů vybraných správců předmětných vodních děl a specializovaných odborníků z oboru ucelené
informace o výstavbě, opravách a provozu uvedených vodních staveb.
Seminář je určen především pro vodohospodářské pracovníky státní správy, projektanty, provozovatele
malých vodních nádrží, suchých nádrží a ochranných hrází na tocích, ale i pro další zájemce.
Odborný garant:

Ing. Jiří Poláček
VODNÍ DÍLA – TBD a. s., Hybernská 40, 110 00 Praha 1
mobil 777 769 354
e-mail: polacek@vdtbd.cz
Organizační garant a adresa pro korespondenci

Ing. Václav Bečvář, CSc.
Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, z.s.
Novotného lávka 5, Staré Město,110 00 Praha 1
tel.: 221 082 386
e-mail: voda@cvtvhs.cz

PROGRAM SEMINÁŘE
9,30 – 10,00

Prezence účastníků
Zahájení, seznámení s programem
Ing. Jiří Poláček, VODNÍ DÍLA – TBD a.s.

10,00 – 11,00

Škody na ochranných hrázích toků Povodí Moravy s. p. následkem činnosti bobrů
Ing. Vlastimil Krejčí, Povodí Moravy s. p.

11,00 – 12,00

Rybníky očima hydrobiologa – funkce rybníků v krajině
Ing. Marek Baxa, ENKI Třeboň, o. p. s.

12,00 – 13,00

Příklady výstavby a oprav malých vodních a „suchých“ nádrží Povodí Vltavy s. p.
Ing. Martin Poláček a kolektiv, Povodí Vltavy s. p.

13,00 – 13,30

Přestávka, občerstvení

13,30 – 14,30

Opravy hrází a funkčních objektů historických malých nádrží v poslední době
Ing. Tomáš Pecival, VODNÍ DÍLA – TBD a.s.

14,30 – 15,00

Diskuse, závěr

ORGANIZAČNÍ POKYNY
Termín konání: 10. října 2018 od 10 hod., místo konání: Sídlo ČSVTS, z.s., Novotného lávka č. 5, Praha 1, sál
217
Přihlášení: Přiloženou přihlášku spolu s objednávkou lze vyplnit pro jednoho účastníka nebo více účastníků z jedné
organizace najednou.
Účastnický poplatek, který zahrnuje náklady na organizaci semináře a občerstvení, činí:
Pro členy ČVTVHS, z.s. a pracovníky přidružených členů* a pro pracovníky obecních, měst. i krajských úřadů
Vložné 1
1 322,30 Kč
21% DPH 277,70 Kč
Celkem 1600,00 Kč
Pro ostatní
Vložné 2
1 487,60 Kč
21% DPH 312,40 Kč
Celkem 1800,00 Kč
Způsob úhrady:
Na základě přihlášky a objednávky zaslané elektronicky (lze poslat i poštou) na adresu organizačního garanta
(voda@cvtvhs.cz), bude na uvedenou kontaktní adresu elektronicky zaslána faktura – daňový doklad pro plátce.
Úhrada se provádí převodním příkazem na číslo účtu organizátora (Česká vědeckotechnická vodohospodářská
společnost, z.s., Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1) 48830011/0100, vedeného u Komerční banky Praha 1 (KB a.s.,
Spálená 108/51, 110 00 Praha 1, s variabilním symbolem 202108xxx (xxx bude individuálně stanoveno pro každou
konkrétní fakturu), SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX, IBAN: CZ3001000000000048830011, IČ: 00538752, DIČ:
CZ00538752.
Prezence: Prezence se bude konat 10. 10. 2018 od 9,30 do 10,00 hodin před sálem č. 217.
Sborník nebude vydán, přednesené prezentace budou k dispozici ke stažení na webu ČVTVHS: www.cvtvhs.cz
*

UPOZORNĚNÍ PRO PRACOVNÍKY PŘIDRUŽENÝCH ČLENŮ ČVTVHS, Z. S.

Pro dále vyjmenované instituce – přidružené členy ČVTVHS, z.s. – platí snížené vložné a není nutné vyplňovat na
přihlášce podrobné údaje o zaměstnavateli (adresa, IČ a DIČ, č. účtu atd.). Stačí do rubriky „Název instituce …“ uvést
dále uvedené označení včetně připojeného čísla, a to i v případě jejich poboček, závodů apod., pokud ovšem nejsou
z interních důvodů pro fakturaci vyžadovány údaje právě pro danou pobočku či závod. Také v případech, kdy
požadujete na faktuře uvést číslo vaší objednávky, nezapomeňte je napsat.
AV ČR, Ústav Hydrodynamiky – 176, ČHMÚ – 112, DHI – 98, Ekotechnika Černošice – 665, Povodí Labe – 143,
Povodí Moravy – 149, Povodí Odry – 151, Povodí Ohře – 153, Povodí Vltavy – 158, SOVAK sekretariát – 133,
SWECO – 173, VD TBD – 131, VSS stavební Chomutov – 870, VRV – 208, Vh. spol. Olomouc – 692, VÚV TGM –
1

V případě neúčasti se vložné nevrací, je ale možné poslat náhradníka.

Přihlášky s objednávkou zasílejte nejpozději do 8.10.2018
Platbu převodním příkazem proveďte nejpozději do 10.10.2018

