konference s mezinárodní účastí

vodní nádrže 2015
6.–7. října 2015

OREA HOTEL VORONĚŽ

BRNO

Povodí Moravy, s.p., ve spolupráci s Českou
vědeckotechnickou vodohospodářskou společností,
ostatními podniky Povodí a partnery, zve všechny
vodohospodáře, spřízněné odborníky a přátele
na konferenci s mezinárodní účastí
Vodní nádrže 2015.

mediální partneři

Staňte se přednášejícím
• Chcete prezentovat svůj výzkum?
• Chcete s kolegy sdílet zkušenosti
z Vašeho projektu?
• Znáte řešení na aktuální problémy z oblasti
vodního hospodářství?

HARMONOGRAM KONFERENCE
6. 10.
7. 10.

Odborné přednášky a diskuze 9:30–18:30,
od 19:00 společenský večer
Odborné přednášky a diskuze 9:30–14:00

Termíny
Termín pro zaslání témat přednášek: 29. květen 2015.
Přednášející vyplní předběžnou přihlášku a odešle ji
organizátorům. K tématu a abstraktu se vyjádří odborná
komise. Autor bude o zařazení/nezařazení do programu
konference informován do 12. června 2015.
Termín pro zaslání ﬁnální přednášky
pro sborník: 7. září 2015.

Důležité termíny pro přednášející:
29. květen – zaslání abstraktů
přednášek
12. červen – vyrozumění
o zařazení do programu
7. září – zaslání ﬁnální přednášky
pro sborník

OKRUHY TÉMAT
1. Správa vodních nádrží
• transformace průtoků
vodohospodářské soustavy, PPO
• manipulace na nádržích, retenční
kapacita
• nové nádrže, chráněné lokality
• další funkce nádrží a jejich střety

5. Revitalizační projekty –
konkrétní příklady
• management a opatření
v povodích nad nádržemi
• technické zásahy na nádržích
a jejich přítocích
• biomanipulace na nádržích

2. Vliv sucha na vodní systémy
a lidskou spotřebu
• úloha nádrží a mokřadů při zadržení
vody v krajině
• nadlepšování průtoků vs. nedostatek
vody
• malý koloběh vody v krajině

6. Plánování v oblasti vod –
plány dílčích povodí
• aktuální stav a problémy
• uplatnitelnost a vymahatelnost
plánů v praxi
• opatření zaměřená na eutroﬁzaci,
erozi a péči o krajinu

3. Eroze a péče o krajinu
• vliv eroze na eutroﬁzaci vod a krajinu
• protierozní opatření
• sedimenty malých vodních nádrží
a rybníků, recyklace sedimentů
• právní aspekty, legislativní potřeby
a nástroje

7. Speciální ochrana povodí –
vodárenské nádrže
a koupací oblasti
• ochranná pásma vodních zdrojů
• znečištění speciﬁckými polutanty
• problémy s vymezováním
koupacích oblastí
• péče o koupací oblast

4. Eutroﬁzace nádrží, transport
a zdroje živin
• legislativní výhledy
• zdroje a transport živin
• čištění odpadních vod – požadavky
a skutečnost
• bilanční modely v ČR a ve světě
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Registrační poplatky
Druh poplatku

Cena

Účastnický poplatek dvoudenní

3 630 Kč

(3 000 Kč + 21 % DPH)

Účastnický poplatek jednodenní – 1. den (úterý)

2 420 Kč

(2 000 Kč + 21 % DPH)

Účastnický poplatek jednodenní – 2. den (středa)

1 210 Kč

(1 000 Kč + 21 % DPH)

Účastnický poplatek dvoudenní (pro přednášející)

1 450 Kč

(1 198 Kč + 21 % DPH)

500 Kč

(413 Kč + 21 % DPH)

Studenti, důchodci a neodborná veřejnost

Platbu proveďte po odeslání závazné přihlášky.
Způsob úhrady – bankovním převodem na účet Povodí Moravy, s.p.
•
•
•
•
•

číslo účtu: KB Brno-venkov 107-2338240297/0100
název účtu: Povodí moravy, s.p.
variabilní symbol: datum narození ve tvaru ddmmrr nebo IČO společnosti
poznámka pro příjemce: konference 2015
platby ze zahraničí: kontaktujte Ivanu Frýbortovou
na e-mailu: frybortova@pmo.cz

Registrace příspěvku

Důležité termíny:
7. září – odeslání závazné
přihlášky
14. září – zaplacení
registračního
poplatku

Předběžnou přihlášku zašlete mgr. Dušanu Kosourovi na e-mail: kosour@pmo.cz.
Předmět e-mailu: REGISTRACE PŘÍSPĚVKU NA KONFERENCI VODNÍ NÁDRŽE 2015.
Uveďte svoje jméno, příjmení, organizaci, kterou zastupujete (kde jste zaměstnáni),
kontakty (e-mailové, telefonické) a abstrakt svého příspěvku.
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Bud’te vidět, staňte se partnerem

Pokud máte zájem o prezentaci Vaší společnosti či organizace, staňte se „Hlavním
partnerem“ nebo „Partnerem“ konference Vodní nádrže 2015. Detailní nabídku možností prezentace najdete na stránkách vodninadrze.pmo.cz → možnosti ﬁremní prezentace nebo kontaktujte Bc. Gabrielu Tomíčkovou na e-mailu: tomickova@pmo.cz.

Koho oslovíte?
• Vrcholový a střední management
jednotlivých podniků Povodí
• Zaměstnance státních a veřejných
organizací zaměřujících se
na vodohospodářskou problematiku
• Zástupce odborných organizací
a institucí, vysokých škol
• Zástupce ﬁrem zaměřujících se
na vodohospodářskou problematiku,
další odborníky

Kontakty
Mgr. Dušan Kosour
kontaktní osoba pro přednášející
kosour@pmo.cz
+ 420 606 066 382
+ 420 541 637 312
• sestavuje program konference
a komunikuje s přednášejícími
• komunikuje s odbornými partnery
Bc. Gabriela Tomíčková
kontaktní osoba pro partnery
tomickova@pmo.cz
+ 420 606 044 895
+ 420 541 637 319
• komunikuje s partnery konference
• zodpovídá za průběh konference

Důležité termíny pro partnery:
11. červen – předběžná žádost
o partnerství
21. srpen – odeslání smlouvy
o partnerství
18. září – odevzdání
propagačních
materiálů

Ivana Frýbortová
kontaktní osoba pro účastníky
frybortova@pmo.cz
+ 420 606 704 288
+ 420 541 637 222
• komunikuje s účastníky konference
• vede registrační listinu
• zodpovídá za příjem přihlášek a administraci
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