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Zveme vás na již 18.ročník tradiční vodohospodářské konference Vodní toky 
2020, které udělili svou záštitu:

Ministr zemědělství
Primátor statutárního města Hradec Králové

HLAVNÍ TÉMATA KONFERENCE VODNÍ TOKY 2020
 problematika správy vodních toků a správy povodí
 podpora financování technických opatření na vodních tocích z veřejných zdrojů
 řešení extrémních hydrologických jevů (sucho, povodně)
 zkušenosti z přípravy a realizace projektů prevence před povodněmi, zmírnění 

 negativních účinků suchých období a zlepšení vodního režimu v krajině
 legislativa a výzkum ve vodním hospodářství
 plánování v oblasti vod

Průběh konference tradičně zahrnuje dva přednáškové bloky oddělené obědem a zakončené 
společenským večerem s rautem v úterý 24. 11. 2020 a dopolední přednáškový blok ve středu 
25. 11. 2020. Podrobný program konference bude zveřejněn na https://konference.vrv.cz do 
30. 9. 2020, kdy bude také rozeslán 2.cirkulář – pozvánka s podrobným programem.

VÝZVA K AUTORSKÝM PŘÍSPĚVKŮM NA KONFERENCI
Vyzýváme vás k přihlášení autorských příspěvků na uvedená témata konference, přednášky mají 
vyhrazený čas 20 minut, příspěvky do sborníku 6 stran A4. Název autorského příspěvku s krát-
kým abstraktem obsahu registrujte od 8. 6. do 14. 8. 2020 na https://konference.vrv.cz volbou 
Registrace odborného příspěvku na konferenci, včetně vložení abstraktu. Programový výbor 
konference rozhodne do 14. 9. 2020 o přijetí příspěvků k přednesení na konferenci a k zařazení do 
sborníku. Poté budou autoři vyzváni k zaslání příspěvků do sborníku v termínu do 22. 10. 2020.

PŘIHLÁŠENÍ K ÚČASTI
K  účasti na konferenci se můžete přihlásit jednotlivě i  hromadně na https://konference.vrv.cz 
volbou Registrace pro účastníky konference, která bude otevřena od 1. 9. 2020.

Účastnický poplatek 4 235 Kč (3 500 Kč + 21 % DPH)

Zlevněný účastnický poplatek pro státní správu, 
samosprávu a studenty 2 662 Kč (2 200 Kč + 21 % DPH)

Účastnický poplatek zahrnuje rovněž občerstvení, oběd a účast na společenském večeru s rautem 
dne 24. 11. 2020 a občerstvení 25. 11. 2020.

Cena konferenčního sborníku 363 Kč (330 Kč + 10 % DPH).
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UBYTOVÁNÍ
Ubytování účastníků konference je možné v  hotelu Černigov, rezervaci si zajišťují 
účastníci sami.

MOŽNOSTI PROPAGAČNÍCH AKTIVIT
V průběhu konference lze využít tyto možnosti propagace:

Prezentační panel, rollup 2 420 Kč (2 000 Kč + 21 % DPH)

Stánek, stolek v předsálí konference (1 m2 plochy) 4 235 Kč (3 500 Kč + 21 % DPH)

Inzerce ve sborníku - A5 2 420 Kč (2 000 Kč + 21 % DPH)

Inzerce ve sborníku - A4 4 235 Kč (3 500 Kč + 21 % DPH)

Distribuce reklamních materiálů
v konferenčních taškách 1 815 Kč (1 500 Kč + 21 % DPH)

Propagační aktivity registrujte na https://konference.vrv.cz volbou Registrace propa-
gačních aktivit od 1. 9. 2020.

SHRNUTÍ TERMÍNŮ PŘÍPRAVY KONFERENCE
8. června zahájení registrace autorských příspěvků

14. srpna uzávěrka registrace autorských příspěvků

1. září zahájení registrace k účasti (přihlášení) a registrace propagačních aktivit

14. září oznámení autorům o přijetí či nepřijetí příspěvku

30. září zveřejnění a rozeslání 2. cirkuláře s podrobným programem konference

22. října uzávěrka zaslání autorských příspěvků do sborníku

KONTAKTY
https://konference.vrv.cz
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., Nábřežní 4, 150 00 Praha 5
Ing. Hana Valdhansová, valdhansova@vrv.cz
tel.: +420 257 110 281, mob: +420 603 965 478



MEDIÁLNÍ PARTNEŘI KONFERENCE

ORGANIZÁTOŘI KONFERENCE

Česká vědeckotechnická 
vodohospodářská společnost, z.s.

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s.


