Workshop s mezinárodní účastí – pozvánka, přihláška a rámcový program

Malá povodí jako trvalý zdroj informací
50 let experimentálního hydrologického výzkumu v rámci ÚH AVČR
a 40 let pozorování malého povodí Liz na Šumavě
9. až 11.11. 2016
Hotel České Žleby, České Žleby 56, 384 51 Stožec (www.hotelceskezleby.cz)
Pořádající organizace

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i., Praha
ve spolupráci s
Českým národním výborem pro hydrologii
Mediálním partnerem této akce je Vodní hospodářství

Záštitu na workshop převzala
Česká komise pro UNESCO

Akce se koná v rámci programu
Strategie AV21

2

Uzávěrový profil povodí Liz (0,99 km , 828 – 1074 m n.m.).

ZAMĚŘENÍ WORKSHOPU
Workshop je pořádán u příleţitosti výročí 50 let experimentálního hydrologického výzkumu v rámci ÚH AV ČR, v.v.i. a
40 let pozorování malého povodí Liz na Šumavě. Začátkem šedesátých bylo na území tehdejší ČSSR na základě pověření prof. Jana Smetany (*1883 – †1962), který stál u zrodu IAHS (1922), v roce 1919 zaloţil dnešní VÚV TGM, v.v.i.
a roku 1953 dnešní ÚH AVČR, v.v.i., zaloţeno výzkumné a reprezentativní povodí tehdejšího ÚH ČSAV na Volyňce v
jiţních Čechách, které posléze bylo plně zapojeno do mezinárodní hydrologické dekády (IHD) 1965 – 1974. V jejím
průběhu se ukázalo, ţe se na malých povodích nevystačí jen s měřením sráţek, odtoků a klimatických veličin, ale ţe je
nutné se věnovat rovněţ reţimu půdní a podzemní vody a roli, kterou v hydrologickém procesu hraje vegetace. Po skončení IHD se pozornost ÚH ČSAV (dnešní ÚH AV ČR, v.v.i.) zaměřila na malé reprezentativní a experimentální povodí
Liz na Šumavě. Malá reprezentativní či experimentální povodí představují trvalý zdroj informací. V době probíhajících
klimatických změn a extremalizace hydrologického cyklu nabývají stále většího významu malá přístrojově dobře vybavená povodí, jak ukazuje např. tzv. Braunschweigská deklarace.
Posláním akce, která je organizována jako workshop s mezinárodní účastí, je neformální setkání odborníků z České a
Slovenské republiky, na kterém budou prezentovány příspěvky přinášející výsledky hydroekologického, geochemického,
hydropedologického a lesnického výzkumu z regionu Šumavy (lze prezentovat výsledky i z jiných pramenných oblastí
ČR a SR). Přednesené příspěvky budou publikovány na CD.
Odborný garant a organizační garant:

Ing. Miroslav Tesař, CSc.
Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i., Pod Paťankou 30/5, 166 12 Praha 6
tel.: 721881733, e - mail: miroslav.tesar@iol.cz

ORGANIZAČNÍ POKYNY
Termín konání
9. 11. 2016 aţ 11. 11. 2016

Místo konání
Hotel České Ţleby, České Ţleby 56, 384 51 Stoţec
Workshop se bude konat v příjemném prostředí šumavského hotelu, který je na podobné akce velmi dobře připraven, jak
je moţné se přesvědčit na stránkách hotelu (www.hotelceskezleby.cz). Zároveň je tento wellness hotel ideálním místem
pro chvíle odpočinku a relaxace. To spolu s jeho usazením v magickém prostředí Šumavy, komfortním ubytováním,
ostatními sluţbami hotelu a výbornou kuchyní, opravňuje organizátory akce doufat, ţe účastník workshopu zde stráví
uţitečně a příjemně uvedené tři dny.
Ubytování účastníků workshopu bude ve dvoulůţkových pokojích v několika provedeních (základ, apartmán a mezonet).
Ubytování si hradí kaţdý účastník sám v průběhu akce na recepci. Na akci byla získána sleva, čímţ bylo dosaţeno ceny
od 620,- Kč/os.noc pro základní dvoulůţkový pokoj do 800,- Kč./os.noc. pro pokoje v apartmánech. Počet ubytovací
kapacity je limitován moţnostmi hotelu, a proto organizátoři uvítají vstřícný přístup potenciálních zájemců při vyplňování přihlášky v bodě sdílení pokoje. V případě individuálních účastníků, kdy např. bude jediný účastník z pracoviště
bez znalosti ostatních přihlášených, budeme tuto situaci řešit individuálně s vírou v plné uspokojení všech účastníků.

Krajina v okolí hotelu České Žleby. © Vladislav Hošek

Přihlášení
Pro potřeby sestavení a diseminace podrobného programu přihlášek prosíme o zaslání počtu účastníků, prezentací a
jejich názvů pokud moţno obratem elektronicky na adresu odborného a organizačního garanta akce. Přiloţenou přihlášku spolu s potvrzením o platbě převodem lze vyplnit pro jednoho účastníka nebo více účastníků z jedné organizace
najednou a zaslat do 4.11. 2016. V případě naplnění kapacity hotelu nebude moţné další přihlášky akceptovat a zájemci
o tom budou vyrozuměni pokud moţno obratem.

Registrace
Registrace se koná 9.11. 2016 v recepci hotelu České Ţleby od 12:00 do 14:30. V případě nevyhnutelných případů po
konzultaci s odborným a organizačním garantem akce kdykoli v průběhu workshopu.

Příspěvky
V průběhu odborné části workshopu se předpokládá prezentace odborných příspěvků v souladu se zaměřením akce
(hydroekologický, geochemický, hydropedologický, lesnický výzkum, aj., zaloţený zejména na experimentálních měřeních získaných v malých povodích). Tištěný sborník nebude vydáván, ale přednesené přednášky budou k dispozici pro
účastníky konference v elektronické formě. Pro tyto účely prosíme přednášející o zaslání celé prezentace v elektronické
formě na adresu odborného a organizačního garanta akce do 4.11. 2016. Rozsah ústní prezentace se předpokládá 20 –
30 minut, rozsah prezentace k umístění na elektronické médium není prakticky omezen. Zejména vyzýváme účastníky,
kteří disponují historickými informacemi, které se týkají experimentální hydrologie pramenných oblastí z regionu tehdejší ČSSR, aby se o tyto cenné informace podělili s účastníky workshopu (vítané jsou rovněţ fotografie, videa, aj.).

Účastnický poplatek
Vzhledem k získané podpoře z výzkumného programu AV21 byl účastnický poplatek stanoven pouze pro krytí části organizačních nákladů spojených s registrací účastníka a organizací workshopu ve výši 1100,- Kč bez DPH, tj. 1331,- Kč
včetně DPH.

Způsob úhrady
Na základě závazné přihlášky a potvrzené platby účastnického poplatku bude vystaveno potvrzení o platbě, které bude
účastníkovi předáno při registraci. V případě výjimečné platbě v hotovosti při registraci bude účastníkovi vystaven pokladní doklad o zaplacení a potvrzení o platbě bude zasláno poštou na fakturační adresu instituce, která účastníka na
workshop vyslala. Částka se v tomto případě zvyšuje o manipulační poplatek ve výši 100,- Kč. Účastnický poplatek lze
uhradit převodním příkazem na číslo účtu organizátora – viz závazná přihláška.

V případě neúčasti se účastnický poplatek nevrací, je ale moţné poslat náhradníka.
Přihlášky s potvrzením zasílejte nejpozději do 4.11.2016
Platbu převodním příkazem proveďte nejpozději do 7.11.2016

RÁMCOVÝ PROGRAM WORKSHOPU 9.11. – 11.11. 2016
Středa 9.11. 2016
12:00 – 14:30

Registrace, individuální oběd (je moţný v restauraci hotelu)

14:30 – 15:00

Zahájení workshopu (zástupce organizátora, zástupce AV ČR)
1. Blok přednášek 15:00 – 16:30

18:00 – 20:30

Večeře v rámci konference (výběr ze dvou menu)
Čtvrtek 10.11. 2016

08:00 – 09:00

Snídaně
2. Blok přednášek 09:00 – 10:30

10:30 – 11:00

Občerstvení
3. Blok přednášek 11:00 – 12:30

12:30 – 14:00

Oběd v rámci konference (výběr ze dvou menu)
4. Blok přednášek 14:00 – 15:30

15:30 – 16:00

Občerstvení
5. Blok přednášek 16:00 – 17:30

18:00 – 20:00

Promítání snímků fotografa Vladislava Hoška (Šumava čarovná, Expedice Kyrgyzstán,
Island): Zaostřeno na vodu.

20:00 – 23:00

Raut
Pátek 11.11. 2016

06:00 – 08:30

Fakultativní výlet s fotografem Vladislavem Hoškem na Kamennou hlavu (významný
krajinný prvek poblíţ hotelu) s pozorováním/fotografováním východu Slunce.

08:30 – 09:30

Snídaně
6. Blok přednášek 09:30 – 11:00

11:00 – 11:30

Diskuze

11:30 – 11:45

Závěr workshopu (zástupce organizátora)

12:00 – 13:30

Oběd v rámci konference (výběr ze dvou menu)

Poznámka: možné změny programu jsou vyhrazeny

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA WORKSHOP S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ
Malá povodí jako trvalý zdroj informací - 50 let experimentálního hydrologického výzkumu v rámci ÚH
AVČR a 40 let pozorování malého povodí Liz na Šumavě, 9. 11. - 11. 11. 2016, České Ţleby 56, Stoţec
Přihláška
Číslo přihlášeného
účastníka

Příjmení a jméno účastníka

Tituly

Telefon**

e-mail

1331,-

1
2
3
4
Platba celkem [Kč]*
*

včetně DPH;

**

Vloţné
Kč*

pokud možno mobil

Rezervace ubytování
Číslo přihlášeného
účastníka

Ţádám o rezervaci ubytování
od
do

Souhlasím se sdílením pokoje s účastníkem akce***

1
2
3
4
***

uvedení konkrétního jména vítáno, jinak bude řešeno individuálně; uspořádání pokojů viz www.hotelceskezleby.cz

Příspěvky
Číslo přihlášeného
účastníka

Autor/autoři prezentace a její název, příp. preference zařazení do časového bloku

1
2
3
4

POTVRZENÍ
Pro výše vyjmenované pracovníky objednáváme účast na uvedené odborné akci a potvrzujeme, ţe jsme za ně
dne ……………………. uhradili příslušný účastnický poplatek z našeho účtu č./bankovní kód:
………………………………………………………………………………………………………………..
na účet organizátora č.:

19-8484630207/0100

variabilní symbol:

1601999

u KB Praha (Komerční banka Czech Republic)
IBAN: CZ25 0100 0000 1984 8463 0207

BIC/Swift: KOMBCZPPXXX

Celý název instituce a přesná a úplná fakturační adresa včetně PSČ pro uvedení na potvrzení:
…………………………………………………………………………………………………………………
IČO:
Datum:

DIČ:
razítko a podpis
Přihlášku v elektronické podobě zašlete na e-adresu: miroslav.tesar@iol.cz

