
► Jednací jazyky: 

	 čeština	a	němčina	–	přednášky	budou	simultánně	tlumočeny

► Místo konání: 

 Technische	Universität	Dresden	/	Technická	univerzita	Drážďany

	 Neubau	Chemische	Institute	/	Hydrowissenschaften

	 Bergstraße	66

	 01069	Dresden	

► Odborné exkurze  (7.	10.	2016	odpoledne):

		 poplatek:	30	€

bližší	informace	na:	www.MGS2016.de

	 	Zemská	povodňová	centrála	Drážďany

	Kanalizace	a	čištění	odpadních	vod	Drážďany	

	Retenční	nádrž	Glashütte,	příjezd	přes	údolí	Mohelnice	
(Müglitz)	s	prohlídkou	zámku	Weesenstein	

► Přihlášení a zaplacení do 31. 7. 2016 pouze online na:  

 www.MGS2016.de

	 Zde	naleznete	i	informace	k	možnostem	platby	(kreditní	kartou,	

bankovním	převodem).

► Účastnické poplatky: 250 € (po 31. 7. 2016: 300 €)

	 Účastnické	poplatky	zahrnují	účast	na	přednáškách,	sborník,	

občerstvení	během	přestávek	(s	výjimkou	polední	přestávky)		

a	společenský	večer.

► Sborník: 

	 Odborné	příspěvky	budou	uveřejněny	ve	sborníku	jako		

rozšířené	abstrakty	přednášek	v	rozsahu	max.	4	stran		

formátu	A4,	posterová	sdělení	v	rozsahu	2	stran	formátu	A4.

► Výstava posterů: ve	foyer

► Ubytování: 

 Pro	účastníky	semináře	byly	v	různých	hotelích	a	penzionech	

zamluveny	ubytovací	kontingenty	(viz	www.MGS2016.de).

► Prezentace firem: 

	 Podmínky	pro	umístění	firemních	stánků	a	distribuci	reklamních	

materiálů	v	konferenčních	taškách	budou	sděleny	na	vyžádání.

►Kontakt a informace: www.MGS2016.de

	 Paní	Ines	Hallmann

	 Mezinárodní	komise	pro	ochranu	Labe	(MKOL)

	 Internationale	Kommission	zum	Schutz	der	Elbe	(IKSE)

	 Fürstenwallstraße	20,	39104	Magdeburg

	 tel.:		 +49(0)391/400	03-16

	 fax:		 +49(0)391/400	03-11

	 e-mail:		hallmann@ikse-mkol.org

►Hlavní pořadatelé: 
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foto:	LTV	Sachsen ©	Sylvio	Dittrich	



PrOGraM Magdeburský seminář o ochraně vod 2016
Seminář se koná pod záštitou spolkové ministryně životního prostředí, ochrany přírody,  stavebnictví a jaderné bezpečnosti SrN a 

 ministra životního prostředí České republiky.

 5. 10. 2016 
18:00 – 20:00 Registrace, instalace posterů 

6.
 1

0.
 2

01
6 

08:00 – 09:30 Registrace, instalace posterů 

09:30 – 10:00 
Slavnostní zahájení semináře  
Předseda Programového výboru Magdeburského semináře o ochraně vod 2016, zástupci Spolkového ministerstva životního prostředí, ochrany přírody, stavebnictví a bezpečnosti reaktorů (BMUB), Ministerstva životního prostředí České 
republiky, Technické univerzity v Drážďanech (TU Dresden) 
Požadavky na využívání toků – Předsedající: H. Wendenburg, P. Punčochář 

10:00 – 10:30 Celková koncepce Labe – Aktuální vývoj Hans Bärthel, Generální ředitelství vodních cest a plavby (GDWS) 

10:30 – 10:50 Katalog opatření LAWA-BLANO – Inovační nástroj vodního hospodářství Martin Socher, Saské státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství (SMUL) 

10:50 – 11:10 Výzvy ochrany vod v urbanizovaných oblastech – Implementace Rámcové směrnice o vodách v Berlíně Matthias Rehfeld-Klein, Správa senátu pro městský rozvoj a životní prostředí, Berlín 

11:10 – 12:00 Prezentace posterů, přestávka na kávu 

12:00 – 12:20 Hodnocení nákladové přiměřenosti podle Rámcové směrnice o vodní politice:  
Aplikace německého přístupu "neuer Leipziger Ansatz" v České republice 

Jan Macháč, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická; 
Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta 

12:20 – 12:40 Vývoj metodických, plánovacích a monitorovacích opatření pro řešení problematiky fragmentace říční sítě ČR Milan Hladík, Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s. 

12:40 – 13:00 Monitoring posledních diadromních rybích druhů ČR započal Jiří Musil, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejně výzkumná instituce 

13:00 – 14:00 Přestávka 

Silně ovlivněné a umělé vodní toky – Předsedající: J. Pelzer, M. Rieder 

14:00 – 14:20 Fyzický habitat vodních toků v urbanizovaných oblastech Milada Matoušková, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta 

14:20 – 14:40 Prostorově-časová charakteristika a dynamika kontaminace sedimentů ve Sprévě Jens Bölscher, Svobodná univerzita v Berlíně (FUB) 

14:40 – 15:00 Revitalizace řeky Bíliny po Ervěnickém koridoru  
Prezentace fotografického projektu „Řeka Bílina” 

Martin Motlík, Povodí Ohře, státní podnik 
Ibra Ibrahimovič 

15:00 – 15:20 Výzvy v oblasti revitalizace říční nivy v povodí Labe – Příklad Živoucí řeka Luppe – Revitalizační projekt v lipském lužním lese Matthias Scholz, Středisko výzkumu životního prostředí H. Helmholtze (UFZ), oddělení výzkumu ochrany 
přírody 

15:20 – 15:40 Využití bezpilotních technologií pro monitoring stavu a změn koryt toků Jakub Langhammer, Karlova univerzita v Praze, Přírodovědecká fakulta 

15:40 – 16:30 Prezentace posterů, přestávka na kávu 

Extrémní situace – Předsedající: M. Socher, P. Kubala 

16:30 – 16:50 Projekt StucK – Zajištění odvodňování pobřežních, urbanizovaných oblastí s přihlédnutím ke změně klimatu Dieter Ackermann, Zemský podnik pro komunikace, mosty a vodní toky (LSBG) v Hamburku 

16:50 – 17:10 Koncepce Zemského hlavního města Drážďany pro komunální vodní toky: Integrace zvládání povodňových rizik,  
rozvoje vodních toků a aktivního využití Christian Korndörfer, Zemské hlavní město Drážďany, Úřad životního prostředí 

17:10 – 17:30 Vltavská kaskáda – víceúčelová soustava vodních nádrží ve světle posledních hydrologických událostí Tomáš Kendík, Povodí Vltavy, státní podnik 

17:30 – 17:50 Simulace vlivu urbanizace na odtok pomocí plně distribuovaného matematického modelu MIKE SHE (Studie v povodí Botiče) Pavel Tachecí, DHI a. s. 

17:50 – 18:10 Dopady interference několika výpustí z kanalizace na malý vodní tok v urbanizované oblasti Thomas Käseberg, Technická univerzita v Drážďanech (TU Dresden) 

19:30 – 22:00 Společenský večer 
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Novodobé mikropolutanty – Předsedající: J. Nistler, P. Krebs (do 10:20 hod.) a W. von Tümpling, J. Medek (od 10:40 hod.) 

08:30 – 09:00 Mikropolutanty v Rýně Tabea Stötter, Mezinárodní komise pro ochranu Rýna (MKOR) 

09:00 – 09:20 Stopové látky v Labi z hlediska vodárenských společností Matthias Krüger, Dálkové zásobování vodou (FWV) Elbaue-Ostharz GmbH 

09:20 – 09:40 Cílený screening výskytu emergentních polutantů v českých řekách pasivními vzorkovači Vít Kodeš, Český hydrometeorologický ústav 

09:40 – 10:00 Výsledky monitoringu účinných látek z léčiv v saských povrchových vodách Kerstin Röske, Saské státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství (SMUL) 

10:00 – 10:20 Farmaka a další „moderní“ kontaminanty v povrchových a odpadních vodách Marek Liška, Povodí Vltavy, státní podnik 

10:20 – 10:50 Prezentace posterů, přestávka na kávu 

10:50 – 11:10 Změny rozpuštěného organického materiálu během tání sněhu a dopady na úpravu pitné vody Christin Wilske, Středisko výzkumu životního prostředí H. Helmholtze (UFZ) 

11:10 – 11:30 Persistentní a mobilní organické mikropolutanty v koloběhu vody Thorsten Reemtsma, Středisko výzkumu životního prostředí H. Helmholtze (UFZ) 

11:30 – 11:50 Dokáže rybník účinně zadržovat moderní polutanty z lidských sídel? Jindřich Duras, Povodí Vltavy, státní podnik 

11:50 – 12:10 Průkaz resistence antibiotik v biofilmu vodních toků za použití testu viability Jakob Benisch, Technická univerzita v Drážďanech (TU Dresden) 

12:10 – 12:30 Znečištění Dunaje v Rakousku plastovými a abrazivními mikročásticemi Philipp Hohenblum, Spolkový úřad životního prostředí, Vídeň 

12:30 – 12:50 Shrnutí, pozvání na příští seminář, ukončení semináře Předseda Programového výboru Magdeburského semináře o ochraně vod 2016,  
zástupce státního podniku Povodí Vltavy 

13:30 Exkurze 

 


