
 

 

 
 

ČESKÁ VĚDECKOTECHNICKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST, z.s. 

 

 

 

a 
 

 
Vás zvou na konferenci 

 

Sucho 2014 – 2018 

která se koná  

18. června 2019, od 9,30 hod. 
sál č. 217, sídlo ČSVTS, z.s., Novotného lávka 5, Praha 1 

 

ZAMĚŘENÍ KONFERENCE: 
Rok 2018 byl pokračováním a dosavadním vrcholem suchého období, které započalo v roce 2014. Stav sucha a jeho 

dopady se zjevně prohlubují s rostoucí délkou jeho trvání, a již je jasné, že jde s největší pravděpodobností o dosud 

nejvýznamnější suchou periodu za dobu posledních 100 let. Přímé dopady na zásobování obyvatelstva byly dosud rela-

tivně malé, za což vděčíme rozvinuté vodohospodářské infrastruktuře. Nicméně je v důsledku aktuálního sucha nutné 

přehodnotit rizika sucha a nedostatku vody pro budoucnost, a to i ve světle právě započaté aktualizace Strategie přizpů-

sobení se změně klimatu v podmínkách ČR a Národního akčního plánu přizpůsobení se změně klimatu. Cílem konfe-

rence je diskutovat příčiny vzniku sucha a návrhy opatření pro zvládání jeho negativních dopadů v perspektivě následu-

jících desítek let. 
 

Tematické okruhy: 

1) Příčiny sucha a jeho vyhodnocení (zaměření na synoptické a environmetální aspekty způsobující sucho 

v různém prostorovém měřítku, vyhodnocení sucha ve vztahu k historickým epizodám aj.) 

2) Rizika, zranitelnost a odolnost vůči suchu a jeho negativním dopadům (mění se pravděpodobnost vzniku sucha, 

stáváme se zranitelnějšími, nebo naopak dokážeme zvyšovat svoji odolnost? Cílem je prezentovat teoretický 

koncept změn rizika, ale i konkrétní příklady změny zranitelnosti a odolnosti, včetně nových nástrojů a řešení). 

3) Priority pro strategii přizpůsobení se změně klimatu (opatření pro zmírnění a zvládání sucha, identifikace témat 

pro zaměření výzkumu apod.). 

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: jan.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 KONFERENCE 
 
09:00 – 9:30 Prezence 

9:30 – Úvodní slovo 

9:45 – 11:15 Příčiny sucha a jeho extremita 

• Vyhodnocení sucha v roce 2018 na území ČR: stav povrchových vod (Pavel Kukla, ČHMÚ) 

• Zhodnocení stavu podzemních vod v roce 2018 a trendů vývoje (Radek Vlnas, Martin Zrzavecký, ČHMÚ) 

• Zhodnotenie sucha v roce 2018 na Slovensku (Katarína Melová, SHMÚ) 

• Vyhodnocení změn výskytu sucho v dlouhodobé perspektivě (Martin Hanel, ČZÚ) 

 

mailto:danhelka@chmi.cz
mailto:voda@cvtvhs.cz


 

 

11:30 – 12:30 Rizika, zranitelnost, odolnost 

• Sucho jako přírodní riziko – aktualizace Komplexní studie dopadů změny klimatu (Jan Daňhelka, ČHMÚ) 

• Systém HAMR – aktuální stav rozvoje (Adam Vizina, VÚV TGM) 

• Výpar z vodních ploch a odtok (Adam Beran, Petra Fialová, VÚV TGM) 

12:30 – 13:30 Oběd 

13:30 – 15:00 Priority pro strategii adaptace 

• Aktualizace Strategie a Národního akčního plánu přizpůsobení se změně klimatu (Linda Stuchlíková, Jakub 

Horecký, MŽP) 

• Zemědělské sucho v kontextu změny klimatu (CzechGlobe) 

• Projevy sucha v dlouhodobé bilanci půdní vody v malém zalesněném povodí (Václav Šípek, ÚH AV ČR) 

• Chytrá krajina – pilotní projekt Amálie (Petr Máca, ČZÚ) 

Diskuze! Možné další prezentace 

 

Sborník bude vytvořen z příspěvků ve formě Extended Abstract (max. 4 strany včetně obrázků) v elektronické podobě 

dostupné z webu v den konference, bez tištěné verze. Termín dodání je do 12. 6., redakce bude provedena v ČHMÚ. 

 

ORGANIZAČNÍ POKYNY 

Termín konání: 18. června 2019, od 9:30 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 konference a občerstvení, činí: 
 

Pro členy ČVTVHS, z.s., pracovníky přidružených – kolektivních členů a pro pracovníky obecních, městských i 

krajských úřadů 

Vložné 1 1 405,00 Kč 21% DPH 295,00 Kč Celkem 1700,00 Kč 

Pro ostatní 

Vložné 2 1 611,60 Kč 21% DPH 338,40 Kč Celkem 1950,00 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 spo-

lečnost, z.s., Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1) 48830011/0100, vedeného u Komerční banky Praha 1 (KB a.s., Spá-

lená 108/51, 110 00 Praha 1, s variabilním symbolem 202049xxx (xxx bude individuálně stanoveno pro každou kon-

krétní fakturu), 

SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX, IBAN: CZ3001000000000048830011, IČ: 00538752, DIČ: CZ00538752. 
 

Prezence: Prezence se bude konat 18. 6. 2019 od 9:00 do 9:30 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 při-

hlášce podrobné údaje o zaměstnavateli (adresa, IČ a DIČ, č. účtu atd.). Stačí do rubriky „Název instituce …“ uvést dá-

le 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 požadu-

jete na faktuře uvést číslo vaší objednávky, nezapomeňte je napsat. 

AV ČR, Ústav Hydrodynamiky – 176, ČHMÚ – 112, DHI – 98, Ekotechnika Černošice – 665, Povodí Labe – 143, Po-

vodí 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 12.6.2019 

Platbu převodním příkazem proveďte nejpozději do 18.6.2019 
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