
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Pořádající organizace 
 

Vysoké u čení technické v Brn ě 
Fakulta stavební 
Veveří 95 
602 00 Brno 

 
Termíny 

Zaslání příspěvků, závazná 
přihláška a úhrada vložného 30.9. 2007 

 
Vědecký výbor 

Předseda: 
Prof. Ing. Jaromír Říha, CSc., VUT Brno, FAST 
 
Prof. Ing. Miloš Starý, CSc., VUT Brno, FAST 
Prof. Ing. Jan Šulc, CSc., VUT Brno, FAST 
Doc. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc., VUT Brno, 
FAST 
Doc. Ing. Vlastimil Stara, CSc., VUT Brno, FAST 
Ing. Petr Prax, Ph.D., VUT Brno, FAST 
Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc., VUT Brno, FAST 

 

Organiza ční výbor 
Ing. Tomáš Julínek, Ph.D., ÚVST - předseda 
� 541 147 762, e-mail: julinek.t@fce.vutbr.cz 
 
Ing. Veronika Hošková, ÚVHK  
� 541 147 781, e-mail: hoskova.v@fce.vutbr.cz 
Ing., Jiří Čejp, ÚVST 
� 541 147 761, e-mail: cejp.j@fce.vutbr.cz 
Ing. Jan Ručka, ÚVHO 
� 541 147 727, e-mail: rucka.j@fce.vutbr.cz 

 
Adresa: 

Žižkova 17 
602 00  BRNO 
� tel: 54114 7751 (sekretariát)  
� fax: 541 147 752 

 
 
Aktuální informace jsou zveřejněny na:  

rizikavh.fce.vutbr.cz 
 
 
 

 
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

 
Fakulta stavební  

 
Ústav vodních staveb 

Ústav vodního hospodá řství krajiny 
Ústav vodního hospodá řství obcí 

 
 

si Vás dovoluje pozvat na konferenci  
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Místo konání 
Konference se uskuteční v prostorách hotelu 
Santon u brněnské přehrady. 

Hotel poskytuje zvýhodněné ceny ubytování pro 
účastníky konference. Při rezervaci ubytování je 
třeba uvádět jméno konference. 

Další informace včetně rezervace ubytování je 
možné získat na adrese  

www.santon.cz nebo www.hotel-santon.com 

tel.: +420 546 124 444, fax: +420 546 222 361 

 

Pokyny pro autory p říspěvků 
Příspěvek bude obsahovat název, autory (včetně 
kontaktů), abstrakt a vlastní text. Rozsah 
příspěvku je maximálně 10 stran včetně obrázků 
a grafů. 

Příspěvek zpracujte ve formátu šablony, kterou 
je možné stáhnout na internetových stranách 
konference – rizikavh.fce.vutbr.cz 

 

Odborná exkurze 

Pro zájemce budou v rámci konání konference 
uspořádány odborné exkurze. Připravovány jsou 
dvě varianty, ze kterých je možno vybírat. 

1. V Laboratoři vodohospodářského výzkumu 
při Ústavu vodních staveb FAST VUT v Brně 
je v současné době umístěna řada modelů 
objektů významných vodních děl ČR. Po 
skončení jednací části bude možné 
absolvovat exkurzi do prostorů laboratoře. 

2. Zájemci se mohou zúčastnit exkurze do 
prostor hráze brněnské přehrady a 
vyslechnou odborný výklad k otázkám 
provádění, TBD a k problémům jak provozu 
vlastní hráze, tak i stavu a řešení 
problematiky jakosti vody v nádrži. 

 

Tématické sekce  

Na základě doručených abstraktů byly příspěvky 
rozčleněny do následujících sekcí: 
• Řízení rizik distribučních (vodárenských) 

systémů 
• Rizika a spolehlivost odvodňovacích 

systémů (stokování a čištění odpadních vod) 
• Rizika vyplývající ze změn režimu proudění 

podzemních vod 
• Riziková analýza a hodnocení spolehlivosti 

vzdouvacích objektů 
• Spolehlivost dat ve vodním hospodářství 

(hydrologie, data a měření) 
• Rizika spojená s řízením odtoku vody (malá 

povodí, řízení odtoku a povodňová rizika) 
• Rizika spojená se změnami jakosti (ekologie) 
 

Aktuální informace  

Podrobné informace, tj. pokyny pro autory, 
rozdělení příspěvků do sekcí, informace 
k ubytování, šablonu pro zpracování příspěvku, 
apod. je možné nalézt na internetových 
stránkách konference: 

rizikavh.fce.vutbr.cz 
 
 

Vložné 
 

Účastník/přednášející 3 700,- 

Doktorandi do 30.let 3 000,-  

Účastnický poplatek zahrnuje náklady na 
organizaci konference a exkurze, sborník 
příspěvků, další materiály a občerstvení 
v průběhu konference. Daňový doklad bude pro 
účastníka vystaven v okamžiku připsání částky 
na bankovní účet. Všechny uvedené ceny jsou 
včetně DPH. Vysílající organizace má právo 
vyslat náhradníka za přihlášeného účastníka, při 
neúčasti se vložné nevrací. 

 
Závazná p řihláška na konferenci 

 
HODNOCENÍ RIZIK VE VODNÍM 

HOSPODÁŘSTVÍ 
 
 

příjmení, jméno, tituly 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

název vysílající organizace 

.................................................................................................. 

adresa vysílající organizace 

.................................................................................................. 

........................................................PSČ: ................................. 

IČO:………………………… DIČ:........................................... 

telefon....................................................................................... 

fax............................................................................................. 

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

 
 
                                                            .................................. 
                                                                       podpis  účastníka 
 

Mám zájem se zúčastnit exkurze: 

1.Laboratoř vodohospodářského výzkumu ano ne 

2. Brněnská přehrada ..................  ano ne 

 

 

Žádáme autory o zaslání příspěvků do příslušného 
termínu a zpracovaný podle šablony uveřejněné na 
webových stránkách konference. 

Účastnický poplatek poukažte, prosím, na: 
ČSOB Brno, č.ú. 111 044 081/0300 
var. symbol  1274301 
IČO 00 216 305 
 

 


