Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, z.s.
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební,
Katedra hydrotechniky

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební,
Ústav vodního hospodářství krajiny, Ústav vodních staveb

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta,
Katedra vodného hospodárstva krajiny

Vás zvou na

Seminář Adolfa Patery 2018
Úloha nádrží a dalších opatření při zvládání
extrémních hydrologických jevů v povodích
1. října 2018, od 9:30 hod
Kongresový sál č. 217, sídlo ČSVTS, z.s., Novotného lávka 5, Praha 1

ZAMĚŘENÍ SEMINÁŘE:
Cílem tradičního semináře je prezentovat a diskutovat o nových poznatcích v oblasti extrémních hydrologických jevů v povodích. Letošní ročník je zaměřen na úlohu nádrží a dalších opatření při zvládání extrémních
hydrologických jevů. Zvláštní pozornost bude věnována tématice opatření pro zvládání sucha a připravovaných opatření v souladu s Koncepcí ochrany před následky sucha pro území České republiky. Připravenými
tématy pro diskusi jsou:
1. Připravovaná investiční opatření pro zvládání sucha a povodní (nové vodní nádrže, suché nádrže, převody vody mezi povodími, umělá a břehová infiltrace do podzemních vod, atd.).
2. Připravovaná neinvestiční opatření pro řízení VH soustav v souvislosti se zvládáním extrémních hydrologických jevů (využití nových hydrologických podkladů, zpracovávání nových VH řešení, optimalizace strategického řízení, adaptace novým podmínkám, aktualizace manipulačních řádů).
3. Uplatňovaná operativní opatření při zvládání sucha a povodní – role VH dispečinků, preventivní omezování odběrů podle dispečerských pravidel, resp. komunikace s odběrateli.
4. Role nádrží při zvládání sucha 2014 – 2018 – jak vybrané nádrže (soustavy) přispěly konkrétně k zajištění odběrů a zůstatkových průtoků ve vodních tocích.
5. Hodnocení funkce a účinnosti různých typů opatření (technických a přírodě blízkých) pro zvládání extrémních hydrologických jevů.
6. Nové výsledky výzkumu extrémních hydrologických jevů.

7. Přehled a zhodnocení extrémních hydrologických jevů v posledních letech.
8. Účinky extrémního sucha na vodní toky, krajinné a urbanizované prostředí.
9. Hodnocení důsledků extrémních hydrologických jevů (riziková analýza atd.).
10. Sociálně-ekonomické a biologické aspekty extrémních hydrologických jevů.
Odborní garanti:

doc. Dr. Ing. Pavel Fošumpaur (ČVUT v Praze, Fakulta stavební)
prof. Ing. Miloš Starý, CSc. (VUT v Brně, Fakulta stavební)
prof. Ing. Ján Szolgay, Ph.D. (STU v Bratislave, Stavebná fakulta)
organizační garanti a adresy pro korespondenci:

Ing. Václav Bečvář, CSc. – přihlášky a faktury
Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, z.s.
Novotného lávka 5, Staré Město,110 00 Praha 1
tel.: +420 221 082 386, e - mail: voda@cvtvhs.cz

Ing. Milan Zukal, Ph.D. - příspěvky do sborníku
ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra hydrotechniky, Thákurova 7,
166 29 Praha 6, tel. +420 224 354 611, e-mail: sap2018@email.cz

PROGRAM SEMINÁŘE
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Prezence
Zahájení
1. blok přednášek – přednášky zástupců státních podniků Povodí na témata 1 až 5
přestávka
2. blok přednášek – přednášky na témata 1 až 5
přestávka
3. blok přednášek –přednášky na témata 6 až 10
Diskuze a závěr

ORGANIZAČNÍ POKYNY
Termín konání: 1. října 2018, místo konání: Novotného lávka č. 5, Praha 1, sál 217, 9:30 hod.
Přihlášení: Přiloženou přihlášku spolu s objednávkou lze vyplnit pro jednoho nebo více účastníků z jedné organizace najednou. V případě naplnění kapacity sálu ale nebude možné další přihlášky akceptovat a zájemci o tom budou
vyrozuměni pokud možno obratem.
Účastnický poplatek, který zahrnuje náklady na organizaci semináře a občerstvení, činí:
Vložné
1 487,60 Kč
21% DPH 312,40 Kč
Celkem 1800,00 Kč
Pouze pro prezenční doktorandy
Vložné spec.
578,50 Kč
21% DPH 121,50 Kč
Celkem 700,00 Kč
Elektronický sborník s příspěvky vybraných autorů je zahrnut v ceně.
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 202098xxx (xxx bude individuální pro každou konkrétní fakturu), SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX, IBAN: CZ3001000000000048830011, IČ: 00538752, DIČ: CZ00538752.
Prezence:
Prezence se bude konat 1. 10. 2018 od 8:30 do 9:30 hodin před sálem č. 217.

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

Přihlášky s objednávkou zasílejte nejpozději do 27.9.2018
platbu převodním příkazem proveďte nejpozději do 1.10.2018

