ČESKÁ VĚDECKOTECHNICKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST, z.s.

a

Vás zvou
na seminář

Suché období 2014 – 2017:
vyhodnocení, dopady a opatření
který se koná

30. května 2018, od 10,00 hod.
sál č. 217, sídlo ČSVTS, z.s., Novotného lávka 5, Praha 1

ZAMĚŘENÍ SEMINÁŘE:
Česká republika se od roku 2014 potýkala s projevy hydrologického sucha. Sucho sice svého vrcholu dosáhlo v druhé polovině
roku 2015, ale místy jeho negativní účinky, například v podobě sucha na podzemních vodách, přetrvaly až do roku 2017.
Prvním z cílů semináře je poskytnout vyhodnocení extremity celé víceleté epizody sucha z hlediska srážek, průtoků a bilance
nádrží. Druhým cílem pak je představit již aktivity a opatření, které byly v reakci na sucho realizovány, nebo jsou aktuálně řešeny, včetně Koncepce ochrany před následky sucha, připravované novelizace vodního zákona (254/2001 Sb.), technických
nástrojů pro hodnocení sucha aj.
V rámci semináře budou zařazeny dva bloky mikroprezentací. Jejich smyslem je poskytnout prostor dalším účastníkům
semináře pro prezentaci jejich výsledků výzkumu, zkušeností z praxe apod., které se tématu dotýkají. Rozsah prezentací je
omezen na max. 3 minuty. Pokud máte zájem o zařazení do bloku mikroprezentací, zašlete návrh tématu mikroprezentace spolu se svým jménem a případně odkazem na stránky či články vztahující se k tématu na e-mailovou adresu odborného garanta do 25. 4. 2018.
K semináři bude vydán sborník rozšířených abstraktů příspěvků přednesených v rámci semináře. Dalším cílem sborníku je
podchytit dobové vnímání problematiky sucha po proběhlé epizodě. Proto nabízíme účastníkům možnost otisknutí jejich hlavní
myšlenky/poselství či nejdůležitějšího poznatku, který jim proběhlá epizoda sucha obecně přinesla. Příspěvky v rozsahu maximálně 1200 znaků zasílejte na e-mailovou adresu: cekalova@chmi.cz do 25. 4. 2018.
Odborný garant:

RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D.,
náměstek ředitele ČHMÚ a člen výboru ČVTVHS, z.s.
tel.: 244 032 300, mobil 724 108 009, e – mail: danhelka@chmi.cz
organizační garant a adresa pro korespondenci

Ing. Václav Bečvář, CSc.
tajemník České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti, z.s.
Novotného lávka 5, Staré Město,110 00 Praha 1
tel.: 221 082 386, e - mail: voda@cvtvhs.cz

PROGRAM SEMINÁŘE
09,30 - 10,00
Prezence
10,00 – 11,10 - I. Blok: Hydrologické vyhodnocení sucha
• Ing. Libor Elleder, Ph.D., Český hydrometeorologický ústav: Paralely sucha 2014-2016 s historickým suchým obdobím
1861-1875
• Ing. Petr Šercl, Ph.D., Český hydrometeorologický ústav: Hydrologické zhodnocení významných srážkových epizod v
období 2014-2017
• Ing. Pavel Kukla, Český hydrometeorologický ústav: Zhodnocení období 2014-2017 z pohledu extremity hydrologického
sucha na povrchových vodách
• Ing. Lotta Baškovičová, Slovenský hydrometeorologický ústav: Hodnotenie sucha v povrchových a podzemných vodách
na vybranom území Slovenska v období 2014-2016

11,20 – 12,20 - II. Blok: Dopady a opatření – legislativní a organizační opatření
• Ing. Pavel Marták, Ministerstvo životního prostředí: Koncepce ochrany před následky sucha
• Zástupce MŽP: Typový plán krizové situace dlouhodobé sucho
• Ing. Alena Binhacková, Ministerstvo zemědělství: Stav přípravy novely VZ – „Zvládání sucha a nedostatku vody“
• RNDr. Pavel Punčochář, CSc. Ministerstvo zemědělství: Jaká opatření k omezení sucha a nedostatku vody budou účinná?
12,20 – přestávka na oběd
13,30 Blok mikroprezentací a diskuze (5 prezentací v rozsahu max. 3 min na téma poznatky ze sucha)
13,50 – 15,20 - III. Blok: Dopady a opatření – nástroje a výzkum
• Ing. Adam Vizina, Ph.D., Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.: Online systém pro zvládání sucha
HAMR
• RNDr. Miriam Dzuráková, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.: Katalog opatření na sucho a webová aplikace
• Ing. Pavel Balvín, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.: Minimální zůstatkové průtoky
• Ing. Oldřich Vlasák, SOVAK ČR: Reakce vodárenských společností na sucho
Blok mikroprezentací a diskuze (5 prezentací v rozsahu max. 3 min na téma výsledky výzkumu a opatření)
15,20 Diskuze, závěr

ORGANIZAČNÍ POKYNY
Termín konání: 30. května 2018, 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, sborník a občerstvení, činí:
Pro členy ČVTVHS, z.s. a pracovníky přidružených členů a pro pracovníky obecních, městských 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 202058xxx (xxx bude individuálně stanoveno pro každou konkrétní fakturu),
SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX, IBAN: CZ3001000000000048830011, IČ: 00538752, DIČ: CZ00538752.
Prezence: Prezence se bude konat 30. 5. 2018 od 9,30 do 10,00 hodin před sálem č. 217.

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 25.5.2018
Platbu převodním příkazem proveďte nejpozději do 30.5.2018

