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Povodí Labe, státní podnik 
a 

Český přehradní výbor  
Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost  

 
si Vás dovolují pozvat na mezinárodní odbornou konferenci 

 

PŘEHRADNÍ DNY 2012, 
 

která se bude konat ve dnech 19. – 21.6.2012  
v Kongres hotelu Jezerka, Seč – Ústupky 

 
 
 
 
Pořádá 
Povodí Labe, státní podnik 
 
 
Programový výbor 
Prof. Ing. Vojtěch Broža, DrSc. – Český přehradní výbor 
Doc. Ing. Ladislav Satrapa, CSc. – Český přehradní výbor 
Ing. Jiří Kremsa – Povodí Labe, státní podnik 
Ing. Pavel Řehák – Povodí Labe, státní podnik 
Ing. Pavel Křivka, Ph.D – Povodí Labe, státní podnik 
 
 
Organizační výbor 
Ing. Ladislav Merta – Povodí Labe, státní podnik 
Hana Bendová – Povodí Labe, státní podnik 
Ing. Marie Dušková – Povodí Labe, státní podnik 
Ing. Petr Michalovich – Povodí Labe, státní podnik 
 



Zaměření konference 
Cílem konference je seznámení vodohospodářských odborníků 
s novými poznatky v oblasti navrhování, výstavby a provozu vodních 
děl na vodních tocích, zejména přehrad. V rámci konference si 
specialisté vymění zkušenosti se širokým spektrem problémů 
souvisejících s vodními stavbami, zástupci Českého přehradního 
výboru budou informovat odbornou veřejnost o průběhu 24. 
Přehradního kongresu ICOLD v Kjótu 2012, Japonsko. 
 
Odborný program konference bude členěn do těchto 
hlavních odborných sekcí: 
 
1. Bezpečnost přehrad  

- zkušenosti s  průchodem  extrémních  povodní  a  zajištění 
bezpečnosti přehrad za povodní 

- navrhování, výstavba a provoz suchých nádrží (poldrů) 
- riziko z neodborně spravovaných vzdouvacích objektů 
- stárnutí přehrad a finanční prostředky na nápravu technického 

stavu 
2. Těsnicí prvky, včetně zavázání do podloží, a opevnění svahů 

sypaných hrází 
 - trvanlivost a náročnost provozu 
 - konkrétní příklady rekonstrukcí 
3. Sanace betonů na přehradách 
 - konkrétní realizace včetně „diagnostiky“ stavu 
 - zajištění trvanlivosti 
 - dosavadní provozní zkušenosti 
 
 

Rámcový program konference 
 

úterý 19.6.2012 
8.00 – 9.30 Prezence 
9.30 – 10.00 Zahájení 
10.00 – 12.00 Přednášky 
12.00 – 14.00 Oběd 
14.00 – 17.30 Přednášky 
19.30 – 24.00 Společenský večer 



středa 20.6.2012 
9.00 – 12.30 Přednášky 
12.30 – 14.30 Oběd 
14.30 – 18.00 Přednášky 
18.00 – 20.00 Večeře  
 
čtvrtek 21.6.2012 - Odborné exkurze 
 
Exkurze 1 
VD Pařížov na Doubravě – gravitační přehrada z lomového zdiva, 
vybudovaná v letech 1909 – 1913  
(viz http://www.pla.cz/planet/public/vodnidila/prehrada_parizov.pdf) 
VD Vrchlice na Vrchlici  – klenbová přehrada, vybudovaná v letech 
1966-1970 
(viz http://www.pla.cz/planet/public/vodnidila/prehrada_vrchlice.pdf) 
Kutná Hora  – městská památková rezervace zapsaná na Seznam 
světového kulturního dědictví UNESCO) - prohlídka města s 
průvodcem  
VD Seč na Chrudimce – gravitační oblouková přehrada zděná 
z lomového kamene, vybudovaná v letech 1924-1935  
(viz http://www.pla.cz/planet/public/vodnidila/prehrada_sec.pdf) 
 
Exkurze 2 
VD Seč na Chrudimce – gravitační oblouková přehrada zděná 
z lomového kamene, vybudovaná v letech 1924-1935  
(viz http://www.pla.cz/planet/public/vodnidila/prehrada_sec.pdf) 
VD Hamry na Chrudimce – přímá, sypaná zemní hráz, vybudovaná 
v letech 1907 – 1912 
(viz http://www.pla.cz/planet/public/vodnidila/prehrada_hamry.pdf) 
Veselý Kopec - soubor lidových staveb Vysočina – prohlídka 
skanzenu s průvodcem 
 
Podrobný program konference bude zveřejněn na internetových 
stránkách www.pla.cz po výběru přednášek. 
 



Přihlášky, termíny, kontakty 
 
Místo konání 
Kongres hotel Jezerka, Ústupky 278, 538 07 Seč 
 
Jednacími jazyky konference jsou čeština a slovenština. Tlumočení 
nebude zajišťováno. 
 
Prezence účastníků bude 19.6.2012 od 8 do 9.30 v místě konání. 
 
Přihlášky zasílejte do 29.2.2012. na elektronickém formuláři na 
adresu prehradnidny@pla.cz nebo v písemné podobě poštou na 
adresu:  

Povodí Labe, státní podnik 
Hana Bendová 
Víta Nejedlého 951 
500 03  Hradec Králové 

 
Vložné na konferenci činí 3900,- Kč včetně DPH. Daňové doklady 
budou zaslány po platbě. Vložné zahrnuje účast na konferenci, sborník 
a další konferenční materiály, obědy 19. a 20.6.2012, občerstvení o 
přestávkách, účast na společenském večeru 19.6.2012, večeři 
20.6.2012. Vložné nezahrnuje odbornou exkurzi a ubytování.  
 
Exkurze 
Účastníci se mohou zúčastnit 21.6.2012 odborné exkurze. Přihlášení 
na exkurzi je nutné provést zároveň s přihlášením na konferenci (tj. do 
29.2.2012). Cena exkurze je 500,- Kč včetně DPH a zahrnuje 
odbornou část exkurze, kulturně-poznávací část exkurze, dopravu 
a svačinový balíček. Exkurze bude možné absolvovat i vlastním 
vozem, záměr absolvovat exkurzi vlastním vozem uveďte prosím 
v přihlášce, abychom mohli připravit plánky a informace k dopravě. 
 
Sborník 
Všichni účastníci konference obdrží sborník příspěvků v tištěné i 
elektronické podobě. V případě zájmu je možné sborníky přiobjednat 
– cena za 1 ks činí 400,- Kč včetně DPH. 
 



Ubytování 
Pro ubytování účastníků je rezervován Kongres hotel Jezerka a Hotel 
Kapitán, který je od místa konání konference vzdálen cca 500 m. 
V obou ubytovacích zařízeních jsou v nabídce dvoulůžkové, 
třílůžkové a čtyřlůžkové pokoje/apartmány s cenami od 300 do 900 
Kč/lůžko. Vzhledem k předpokládanému zájmu o konferenci 
a požadavkům na počet ubytovaných osob organizátoři nejsou v dané 
lokalitě schopni zajistit samostatné ubytování (jednolůžkové pokoje). 
V přihlášce vyplňte laskavě, zda žádáte zajištění ubytování (případně 
s kým). Místo a přesná cena Vašeho ubytování Vám bude sdělena do 
30.4.2012. 
 
Platby 
Vložné, exkurze a případné sborníky navíc uhraďte na účet 
6005007276/5500, variabilní symbol 201206, specifický symbol IČ 
firmy účastníka v termínu do 29.2.2012. Při platbách za víc účastníků 
najednou pošlete prosím zprávu, ve které platbu „rozklíčíte“, na 
adresu prehradnidny@pla.cz  . 
Zahraniční účastníky žádáme o provedení platby tak, aby bankovní 
poplatky byly uhrazeny plátcem (dispozice OUR). 
 
Informace pro autory přednášek a posterů 
Odborná problematika bude na konferenci prezentována 
prostřednictvím přednášek a posterů. Abstrakty přednášek a 
posterových sdělení v rozsahu ½ A4 zasílejte v elektronické podobě 
do 29.2.2012 na adresu prehradnidny@pla.cz, zároveň uveďte, zda se 
jedná o přednášku nebo poster. Do 31.3.2012 budete informováni o 
zařazení/nezařazení přednášky do programu konference. Zároveň Vám 
zašleme formální požadavky na příspěvek do sborníku konference. 
 
Kontaktní adresa 
Povodí Labe, státní podnik 
Hana Bendová 
Víta Nejedlého 951 
500 03  Hradec Králové 
e-mail: prehradnidny@pla.cz 
tel.: +420 495 088 605 
 



Exkurze 1: VD Paøí�ov, VD Vrchlice, Kutná Hora, VD Seè

Exkurze 2: VD Seè, VD Hamry, Veselý kopec



Místo konání konference
ve dnech 19. - 21. 6. 2012:
Hotel Jezerka s.r.o., Seè - Ústupky 278, PSÈ 538 07,
www.hotel-jezerka.cz
souøadnice pro GPS: 49°49'17.71"N, 15°39'35.77"E

XXXIII. Pøehradní dny 2012


