
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Konference 
 
 

Jezera a mokřady ve zbytkových 
jamách po těžbě nerostů 

 
 
 

16. – 18. dubna 2013, Hotel Cascade, Most 
 
 
 
 
 
 Partneři konference: 

 
  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Cíl konference:  
 

Jedním ze způsobů rekultivace těžebních jam po těžbě nerostů je jejich zaplavení a vytvoření 
jezer s volnou vodní hladinou nebo podmáčených mokřadů. Mezi typické příklady patří zatopené 
kamenolomy, štěrkoviska a pískovny, kaolinové lomy, povrchové uhelné lomy, vytěžená slatiniště a 
rašeliniště. Takto vytvořené plochy plní celou řadu funkcí – od ekologických, kdy tyto lokality zvyšují 
biodiverzitu, přes rekreační (rybolov, potápění a další vodní sporty) až po vodohospodářské, kdy 
zatopené nádrže představují významný zdroj vody. Podmínky jejich prostředí mohou být natolik 
specifické (například z hlediska chemie vody), že na nich často nelze hospodařit s vodou způsobem 
běžným u jiných vodních nádrží. Projektováním, využíváním a studiem těchto zaplavených nádrží bylo 
získáno mnoho poznatků.  

Konference „Jezera a mokřady ve zbytkových jamách po těžbě nerostů“ je místem, kde je 
možné tyto poznatky sdílet, analyzovat, diskutovat, formulovat problémy a připravovat jejich řešení 
nebo plánovat další společné projekty. 

 
 
Komu je konference určena:  
 

Konference je určena lidem z různých profesních oblastí, kteří „vody“ v post-těžebních 
oblastech projektují, budují, využívají, odborně či vědecky studují nebo sledují z pohledu veřejné 
správy. Konference je zároveň místem, kde mohou studenti navazovat odborné kontakty. Mezi cílové 
skupiny patří: - těžařské společnosti, které mohou představit své zkušenosti z obnovy vytěžených 
ploch a zároveň mohou konzultovat další možné postupy nebo využití nádrží, - projektanti, kteří 
mohou seznámit odbornou veřejnost s projekční problematikou, - výzkumné organizace, které se 
dlouhodobě zabývají studiem mokřadních a vodních ekosystémů a jejichž výstupy mohou významně 
přispět dalšímu rozvoji hydrických rekultivací, - uživatelé, kteří mohou seznámit se svými požadavky 
na stávající nebo nově budované plochy například z pohledu rekreačního využití, - veřejná správa.  

 
 
Témata konference:  
 

Sanace a rekultivace zbytkových jam po těžbě nerostů, projekce - Rekultivace menších 
těžeben, specifika různých nerostů - Hydrologické, hydrogeologické a hydrobiologické aspekty 
zatápění těžebních jam - Vývoj chemických a biologických parametrů zatápěných jam - Ekologická 
obnova těžebních jam a jejich význam pro zvyšování biodiverzity - Možnosti využití jezer ve 
zbytkových jámách (rekreace, zdroj vody). 

Přípěvky na konferenci budou uspořádány do tematických bloků. 

 
 
Program:  
 
Úterý 16.4.2013 
• prezence, přednášky, postery  

• společenský večer  

 
Středa 17.4.2013 

• přednášky, postery 

 
Čtvrtek 18.4.2013 

• přednášky  

• exkurze – jezero Most, s odborným výkladem  
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Konferenční poplatek:  
 
3500 Kč vč. DPH / osoba  
3300 Kč vč. DPH / osoba - při platbě do konce roku 2012 
1800 Kč vč. DPH / osoba – studenti 
 

Konferenční poplatek zahrnuje účast na konferenci, pronájem sálu a AV techniky, sborník, 
exkurzi, občerstvení během konferenčního programu, společenský večer (hudba, raut). Poplatek 
nezahrnuje náklady spojené s ubytováním, dopravou, snídaně, obědy a večeře). 

 
 
Možnost ubytování v hotelu Cascade:  

 
Pro účastníky konference je předběžně zamluveno několik pokojů přímo v místě konání 

konference, v hotelu Cascade za zvýhodněnou cenu. Tyto pokoje je možné rezervovat do konce 
února 2013. Pro bližší informace a rezervaci kontaktujte hotel Cascade. Při korespondenci uvádějte 
heslo „Jezera“. Kontaktní email je: hotel@hotel-cascade.cz 

 
 
Závazná přihláška na konferenci  
 

Vyplněnou závaznou přihlášku na konferenci, která je součástí tohoto cirkuláře, zašlete na 
adresu: 
 
 Mgr. Richard Lhotský, Ph.D. 
 ENKI, o.p.s. 
 Dukelská 145 
 379 01 Třeboň 

 
 
Zaplacení konferenčního poplatku 
 

Úhradu proveďte bankovním převodem na účet ENKI, o.p.s.: 
 

Komerční banka Třeboň 
19-579350287/0100 
Variabilní symbol: 777 
IBAN: CZ 8501000000190579350287 
SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX 
Do poznámky pro příjemce uveďte jméno účastníka a organizaci. 
 
Zahraniční účastníci musí uhradit převodní a bankovní poplatky tak, aby vložné došlo na účet 

organizátorů nezkrácené v CZK. Nedoplatky vám s politováním budeme nuceni dofakturovat. Daňové 
doklady budou předány při prezenci. 
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Anotace příspěvku 
 

Pro zařazení příspěvků do tematických bloků potřebujeme znát zaměření jednotlivých 
referátů. Přednášející zašlou do 31.12.2012 anotaci příspěvku na konferenci – platí pro přednášku       
i postery. Anotace zahrnuje Název přednášky, jména a organizaci autorů, jméno přednášejícího,          
a obsah přednášky v délce maximálně 1/3 stánky A4. 

Anotaci zašlete na adresu lhotsky@enki.cz 
 
 

Příspěvek 
 

Přednášející má k dispozici maximálně 20 minut včetně diskuze.Posterové příspěvky budou 
do maximální velikosti 100 x 90 cm s orientací na výšku. 

Konferenční výbor schválí přihlášené příspěvky na základě zaslané anotace. Vyhrazuje si 
právo změnit charakter příspěvků z přednášky na poster. Jednacím jazykem bude čeština, slovenština 
a angličtina bez simultánního překladu. Přednášející budou mít k dispozici notebook, dataprojektor      
a ukazovátko.  

 
 
Sborník 
 

Ke konferenci bude vydán sborník, formát A4 délka příspěvků: max. 4 stránky pro příspěvek, 
max. 2 stránky pro poster. 
Autoři zašlou materiály do sborníku nejpozději do 31.1.2013 na adresu lhotsky@enki.cz 

Požadavky na formátování textu příspěvku pro sborník naleznete v příloze tohoto cirkuláře. 

 
 
Reklama ve sborníku 
 

Zájemci mohou využít prostor ve sborníku pro svou reklamu. V případě zájmu o reklamu 
kontaktujte organizační tým konference. 

 
 
Publikování v časopisu Vodní hospodářství 
 

V případě zájmu je možné publikovat příspěvky ve formě článků ve zvláštním čísle časopisu 
Vodní hospodářství. Pro další informace kontaktujte organizátory konference. 

 

 
 

Konference je podporována programem OPPI EU 
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Kontakty 
 
Programové otázky: Organizační otázky: Konferenční výbor: 
   
RNDr. Ivo Přikryl 
ENKI, o.p.s. 
prikryl@enki.cz  
Tel.: 604 835 938 
 

ENKI, o.p.s. 
Dukelská 145 
379 01 Třeboň 
 
Mgr. Richard Lhotský, Ph.D. 
lhotsky@enki.cz 
tel.: 724201414 
 
Ing. Lenka Kröpfelová, Ph.D  
kropfelova@enki.cz  
Tel.: 724154828 
 
 

RNDr. Ivo Přikryl 
ENKI, o.p.s. 
prikryl@enki.cz  
 
RNDr. Jindřich Duras, Ph.D. 
Povodí Vltavy, s.p.  
jindrich.duras@pvl.cz  
 
RNDr. Jakub Borovec, 
Ph.D., 
Biologické centrum AVČR, 
v.v.i., Hydrobiologický ústav  
jborovec@hbu.cas.cz  
 
Mgr. Martin Kabrna  
R-princip Most, s.r.o. 
rprincip@rprincip.cz  
 

 
Místo konání: 
 
Hotel Cascade Most 
Radniční 3, MOST 
www.hotel-cascade.cz 
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16. – 18. dubna 2013, Hotel Cascade, Most 

 
 

Závazná přihláška: 
 

 

Jméno, příjmení, tituly: ................................................................................... 

Pracoviště: ...................................................................................................... 

e-mail: ............................................................................................................. 

číslo bankovního účtu, ze kterého byl placený konferenční příspěvek:  

………………………………………………………………………………………. 

 

Forma prezentace:        referát / poster 

 

Název příspěvku / tématický okruh: 

 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

V ……………………………., dne ………………………        ……………………………….. 
                  podpis 

 

Vyplněnou, podepsanou a naskenovanou přihlášku zašlete laskavě na adresu   

lhotsky@enki.cz 

nebo poštou na: 

Richard Lhotský, Ph.D. 
ENKI, o.p.s. 

Dukelská 154 
379 01 Třeboň

mailto:lhotsky@enki.cz


Název práce 

 
Autor 1

1
, Autor 2

2 

 
1
Instituce1, adresa, email 1:  

2
Instituce 2, adresa, email 2: 

 

 

Délka příspěvku do sborníku je maximálně 4 strany pro ústní prezentaci a 2 strany pro 

posterovou prezentaci včetně tabulek, grafů a obrázků. Velikosti okrajů 2,5 cm, řádkování 

jednoduché. Text bude rozdělen do následujících kapitol:  

 

Název práce (Times New Roman, 14, tučně) 
 

Autoři, instituce, kontakt (Times New Roman, 12) 

 

Abstrakt (Times New Roman, 12, tučně) 

Text text text… (Times New Roman, 12, řádkování) 

 

Úvod (Times New Roman, 14, tučně) 
Text text text … (Times New Roman, 12) 

 

Materiál a metody (Times New Roman, 14, tučně) 
Text text text… (Times New Roman, 12) 
 

Výsledky (Times New Roman, 14, tučně) 
Text text text … (Times New Roman, 12) 
 

Diskuze (Times New Roman, 14, tučně) 
Text text text… (Times New Roman, 12) 
 

Závěr (Times New Roman, 14, tučně) 
Text text text… (Times New Roman, 12) 
 

Poděkování (Times New Roman, 14, tučně) – uvedení grantu a podobně 
Text text text… (Times New Roman, 12) 
 

Použitá literatura (Times New Roman, 14, tučně) 
Text text text… (Times New Roman, 12) 

vzor pro citaci:  

Fish, L. S.; Bird, A. C. (2002): Breberky v zatopeném lomu Kámen. Časopis pro 

hydrobiologii, č. 3, s. 646. 

 

Tabulky a obrázky zalamujte přímo do textu 
Tab. I – text text text 

Times New Roman, 12, zarovnat nalevo, pod tabulku, číslování římské (velké písmeno) 

Obr. 1 – text text text 

Times New Roman, 12, zarovnat nalevo, pod obrázek (graf), číslování arabské 

 

Grafické přílohy (tabulky, grafy, obrázky) pouze černobílé. Grafy se označují rovněž jako 

obrázky.  


