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Vodní nádrže 2012

Povodí Moravy, s.p. ve spolupráci s ostatními státními 
podniky Povodí a partnery zve všechny vodohospodáře, 
spřízněné odborníky a přátele na konferenci s mezinárodní 
účastí Vodní nádrže 2012. Zároveň vyzývá ty, kteří chtějí 
prezentovat svůj výzkum nebo chtějí sdílet své zkušenosti, 
aby se stali přednášejícími. Konference je také ideálním 
místem pro prezentaci firem podnikajících ve vodohospo-
dářském oboru. Více informací naleznete  na stránkách 
konference vodninadrze.pmo.cz nebo na následujících 
stranách prvního cirkuláře.

26.–27. zár

ˆ

í 2012
Brno, hotel Vorone

ˆ

ž

Centrum pro cyanobakterie 
a jejich toxiny ©vodninadrze.pmo.cz

Odborní partneři: Mediální partner:



TÉMATA PŘÍSPĚVKŮ
• Protipovodňová funkce nádrží 
manipulace na nádržích s přihlédnutím ke vlivu manipulací na jakost vody, TBd akce
• Chemie a biologie nádrží a jejich povodí
ochrana povodí nádrží, ochranná pásma, koupací oblasti
• Zásahy proti sinicím a další opatření na nádržích
případové studie z hlediska projekčního a investičního
REGISTRACE PŘÍSPĚVKU 
Předběžnou přihlášku zašlete na email: kosour@pmo.cz (Mgr. dušan Kosour). 
Uveďte svoje jméno, příjmení, organizaci, kterou zastupujete (kde jste zaměstnán), 
kontakty (emailové, telefonické) a abstrakt svého příspěvku. 
PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONFERENCE
1. den – Odborné přednášky a diskuze | společenský večer | 2. den – Odborné přednáš-
ky a diskuze | exkurze vodní dílo Brno a vodní dílo Nové Mlýny (semináře na lodi)

Staňte se přednášejícím

M í s t o  k o n á n í
Brno, hotel Voroněž, 
Křížkovského 47

Chcete prezentovat svůj výzkum? 
Chcete s kolegy sdílet zkušenosti 
z Vašeho projektu? Znáte řešení 
aktuálních problémů z oblasti 
vodního hospodářství? Staňte se 
přednášejícím na konferenci 
Vodní nádrže 2012.

 – Odborné přednáš-

Důležité termíny 

pro přednášející:

1. června 2012 – zaslání přihlášky 

prezentace včetně abstraktu

15. června 2012 – vyrozumění 

o zařazení do programu

24. srpna 2012 – odevzdání 

fi nální přednášky odborné komisi
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Druh poplatku Cena
Účastnický poplatek dvoudenní 3960 Kč (3300 Kč + 20 % dPH)

Účastnický poplatek jednodenní – 1. den 2760 Kč (2300 Kč + 20% dPH)

Přednášející – dvoudenní vstup 1800 Kč (1500+20%dPH)

Studenti a důchodci 500 Kč

Sborník 300 Kč

Způsob úhrady
-  bankovním převodem na účet Povodí Moravy, s.p.
-  variabilní symbol: datum narození ve tvaru ddmmrrr nebo 

IČO společnosti 
-  poznámka pro příjemce: konference2012
-  při platbách ze zahraničí kontaktujte 
 Vlastu Hubenou na e-mail hubena@pmo.cz 
Číslo účtu
KB Brno-venkov č.ú. 107-2338240297/0100
Název účtu: Povodí Moravy, s.p.

Poplatky zahrnují stravné po celou dobu konference, účast na společenském večeru, sborník, dopravu na exkurze 
a další náklady (vyjma vložného pro studenty a důchodce). Podrobnosti naleznete 
na stránkách konference vodninadrze.pmo.cz

 Platbu proveďte po odeslání závazné přihlášky 

Registrační poplatky

Důležité termíny:

Odeslání závazné přihlášky 

do 24. srpna 2012 

Zaplacení registračního 

poplatku: 

do 5. září 2012
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Bud’te vidět, staňte se partnerem!
Pokud máte zájem o prezentaci vaší společnosti či organizace, staňte se zlatým, 
stříbrným nebo bronzovým partnerem konference. Prezentovat se můžete také jinou 
formou. Podívejte se na detailní nabídku na stránkách vodninadrze.pmo.cz → nabídka 
pro partnery konference. 

Koho oslovíte?
• Vrcholový a střední management jednotlivých podniků Povodí
• Zaměstnance a referenty státních a veřejných organizací zaměřujících se 
 na vodohospodářskou problematiku
• Zástupce odborných organizací a institucí, vysokých škol 
• Zástupce firem zaměřujících se na vodohospodářskou problematiku 
• další odborníky, zástupce měst a obcí

Mgr. Dušan Kosour
kontaktní osoba pro přednášející
kosour@pmo.cz
+ 420 606 066 382
+ 420 541 637 312
• sestavuje program konference 
 a komunikuje s přednášejícími
• komunikuje s odbornými partnery 

Vlasta Hubená
kontaktní osoba pro účastníky 
hubena@pmo.cz
+ 420 541 637 262
• komunikuje s účastníky konference
• zodpovídá za příjem přihlášek 
 a následnou administraci

Bc. Veronika Slámová
kontaktní osoba pro partnery 
slamova@pmo.cz 
+ 420 606 044 895
+ 420 541 637 319

Ing. Jiří Macík
macik@pmo.cz 
+ 420 606 066 383
+ 420 541 637 214
• komunikuje s partnery konference
 zajišťuje plnění smluv a objednávek

Kontakty
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