21.–23. června 2016

XXXV. Přehradní dny 2016
mezinárodní vodohospodářská konference

Povodí Odry, státní podnik ve spolupráci s Českým přehradním výborem
zve všechny vodohospodáře, odborníky a příznivce
na mezinárodní konferenci XXXV. Přehradní dny 2016
Konference se koná ve dnech 21.–23. června 2016
v Clarion Congress Hotelu Ostrava
Organizátoři
Povodí Odry, státní podnik, Ing. Jiří Pagáč
Český přehradní výbor, doc. Ing. Ladislav Satrapa, CSc.
Důležitý termín
Přihlášky a úhrady účastnických poplatků do 31. května 2016
Kontaktní osoby
Ing. Dalibor Kratochvíl, Povodí Odry, státní podnik, tel.: +420 558 442 907
Ing. Daniela Kavková, Povodí Odry, státní podnik, tel.: +420 702 187 662
Ing. Milan Zukal, Český přehradní výbor, tel.: +420 224 354 643

Odborná témata konference
Téma 1:	Řízení nádrží při extrémních hydrologických situacích
Předsedající: prof. Ing. Miloš Starý, CSc.
• Vliv nádrží na negativní projevy extrémních situací v podpovodí
• Zajištění plnění účelů nádrží

Téma 2:	Přehrady - návrhové parametry a možnosti nové výstavby
Předsedající: prof. Ing. Emília Bednárová, Ph.D.
• Požadavky při navrhování a posuzování konstrukcí přehrad (v době návrhu a současné nároky)
• Bezpečnost za povodní (v době návrhu a současné nároky)
• Nároky na nové přehrady a nádrže, reálné možnosti nové výstavby

Téma 3:	Provoz a stárnutí přehrad a nádrží, sledování objektů přehrad
Předsedající: Ing. Petr Březina
• Stárnutí stavebních částí konstrukcí přehrad; dynamická zatížení stavebních částí přehrad
• Provoz a spolehlivost technologických zařízení; dynamická zatížení technologických částí přehrad
• Provoz přehrad a nádrží včetně řešení extrémních situací
• Monitoring přehrad pro zajištění bezpečnosti, modernizace systémů sledování

Téma 4:	Malé vodní nádrže a odkaliště
Předsedající: doc. Ing. Ladislav Satrapa, CSc.
• Suché nádrže, jejich význam, navrhování a provoz
• Malé vodní nádrže, jejich provoz a bezpečnost za povodní; obnova malých vodních nádrží
• Aktuální otázky provozu odkališť

e-mail: pd2016@pod.cz
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Podrobný program konference
Pondělí 20. 6. 2016

Středa 22. 6. 2016

15.00–20.00	Registrace účastníků

8.30–12.00
12.00–13.00
13.00–16.00
16.00–16.15

Úterý 21. 6. 2016
8.00–9.00	Registrace účastníků
9.00–9.30
Zahájení XXXV. Přehradních dnů
9.30–12.30
Přednášky - Téma 1
12.30–13.30
Oběd
14.00–17.30
Přednášky - Téma 2
od 19.00
Společenský večer

Přednášky - Téma 3
Oběd
Přednášky - Téma 4
Informace k exkurzím

Čtvrtek 23.6.2016
8.00

Odjezd na odborné exkurze

Jednací jazyk: čeština, slovenština, angličtina.
Tlumočení nebude zajišťováno.

Trasy exkurzí
1. trasa: VD Šance

2. trasa: VD Kružberk

Probíhající rekonstrukce vybraných objektů vodního díla, tj. především úprava tělesa a koruny hráze, bezpečnostního přelivu,
spadiště, skluzu a vývaru, dílčí sanace svážného území Řečice.

Probíhající rekonstrukce koruny hráze zahrnující nosníky
přemostění přelivných polí, vozovky, římsy chodníků, izolace
a sanace betonů návodního líce betonové hráze.

Detailnější informace o uvedených nádržích na: www.pod.cz a www.pd2016.cz
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Přihlášky
Přihláškový formulář je umístěn na webových stránkách konference: www.pd2016.cz

Způsoby zaslání přihlášky
a) Elektronicky: Vyplnění formuláře ve formátu PDF a jeho zaslání na adresu: pd2016@pod.cz
b) Poštou na adresu: Povodí Odry, státní podnik, Ing. Daniela Kavková, Horymírova 2347, 738 01 Frýdek-Místek

Účastnické poplatky
Účastnický poplatek za osobu činí 4 900 Kč (vč. 21 % DPH).
Účastnický poplatek zahrnuje náklady na stravování, exkurze a ostatní
konferenční služby.
Náklady na ubytování nejsou součástí účastnického poplatku.

Způsob úhrady účastnického poplatku
Bankovním převodem
• číslo účtu: 115-1316200257/0100
• variabilní symbol: IČ plátce
• zpráva pro příjemce: účastnický poplatek + název firmy (nebo příjmení
plátce)

Kontaktní osoba pro přihlášky a účastnické
poplatky
Ing. Daniela Kavková, tel.: +420 702 187 662, e-mail: pd2016@pod.cz
Termín pro zaslání přihlášek včetně potvrzení platby
účastnického poplatku: do 31. 5. 2016

Ubytování
Pro účastníky konference je rezervováno ubytování
v Clarion Congress Hotelu Ostrava.
Rezervaci a ubytování si účastníci konference zajišťují sami
přímým jednáním s hotelem.

Kontakt k zajištění ubytování
Clarion Congress Hotel Ostrava
Zkrácená 2703, 700 30 Ostrava-Zábřeh
tel.: +420 596 702 111
e-mail: reception.ccho@clarion-hotels.cz
www.clarioncongresshotelostrava.com
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Nad XXXV. Přehradními dny 2016 převzal
záštitu hejtman Moravskoslezského kraje
Dolní oblast Vítkovice

Lysá hora

Nová radnice v Ostravě

Štramberk

e-mail: pd2016@pod.cz

www.pd2016.cz

